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פתח דבר

דין וחשבון שנתי זה לשנת 2011 מוגש על פי סעיף 27)א( לחוק נציב תלונות הציבור על 

שופטים, התשס”ב-2002 )להלן: חוק הנציבות(. 

במהלך שנת 2011 התקבלו בנציבות 968 תלונות לעומת 866 תלונות בשנת 2010 )עלייה 

של כ-11.8% במספר התלונות שהוגשו לנציבות(, וניתנו על ידה 916 החלטות, לעומת 

896 החלטות שניתנו בשנת 2010. 

ירידה במספר התלונות המוצדקות לעומת השנה הקודמת: 89 תלונות  זו חלה  בשנה 

מוצדקות לעומת 116 בשנת 2010. ביטוי לכך בירידה במספר ובשיעור התלונות המוצדקות 

על בתי המשפט לענייני משפחה בהשוואה לשנת 2010. 

כי הדרישה  והקודמות להן, מושתתות על התפיסה,   ,2011 ההחלטות שניתנו בשנת 

המופנית ל”שופט” )כהגדרתו בחוק הנציבות(, להקפיד הקפדה יתרה על מראית פניה של 

עשיית הצדק, אינה דרישה מופרזת. תוצאתה של כל מעידה, ולו הקלה, ביישום דרישה זו 

היא קשה, שכן היא פוגעת בשמה הטוב של המערכת כולה. על השופטים להפנים כי הם 

ערבים זה לזה בשמירת תדמיתה של המערכת. ואכן, רוב רובם של השופטים ערים לכך 

ומקפידים בכגון אלה. ואף שמיעוט הוא שמקלקל את השורה, אין להשלים עם מציאות 

זו, והיא חייבת תיקון. 

לא אחת נעוצה התנהגות בלתי ראויה של שופט בהתנשאות חסרת טעם, בחוסר רגישות, 

בהפעלת לחץ על הצדדים להתפשר, ובאי הטמעת הרעיון, כי לא די בכך ששופט יהיה 

ניטרלי, עליו גם לשדר ניטרליות. להמחשת העניין האחרון אפנה לחובת הגילוי לבעלי הדין 

המוטלת על שופט על פי האתיקה השיפוטית, כל אימת שהוא מצוי בניגוד עניינים אתי 

)ראו עמדת נציב מס’ 1/11(1. 

בדין וחשבון זה מובאות דוגמאות להחלטות שניתנו בשנת 2011, רובן על תלונות שנמצאו 

מוצדקות. כדי לשמור על הסודיות המתחייבת על-פי סעיף 13 לחוק הנציבות, לא כוללות 

הדוגמאות את כל פרטיה של התלונה וההחלטה. הדוגמאות שנבחרו פורשות בפני הקורא 

את פסיפס התלונות וההחלטות ואת סוגי הליקויים שהתגלו.

  לעמדות הנציב שהוצאו משנת 2008 ואילך ראו באתר האינטרנט של משרד המשפטים: 
1

 www.justice.gov.il/MOJHeb/NezivutShoftim
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כאשר החלטה העלתה סוגיה חשובה או עקרונית שחרגה ממסגרת התלונה הספציפית, 

ראיתי לנכון להעביר את “עמדת הנציב” לגביה לידיעת כלל השופטים והרשמים בלי פרטים 

מזהים. במהלך שנת 2011 הוצאו חמש “עמדות נציב” לבתי המשפט הכלליים .

דין וחשבון זה הוכן במאמץ משותף של עובדי הנציבות. תודה מיוחדת לעו”ד רונית שופרו, 

ממונה )בירור תלונות, מחקר ומידע(, ששקדה על כתיבת הדוח והכנתו. כן יבואו על התודה 

והברכה כל עובדי הנציבות שסייעו במלאכה ואלה שעבודתם במהלך השנה איפשרה את 

הוצאתו: השופט )בדימוס( חנן אפרתי, סגן נציב תלונות הציבור על שופטים )לשעבר(; 

עו”ד ד”ר רונית זמיר, ממונה בכירה על ניהול ותכנון; עו”ד אברהם וולף, ממונה בכיר על 

בתי הדין הדתיים והצבאיים; עו”ד אילן רויטר, ממונה בכיר על בתי המשפט ובתי הדין 

שלומית בר לבב, מר אופיר זקן ומר מאור סבג. תודתי נתונה  לעבודה; המתמחים: גב’ 

חדוה  זהבה חזן מנהלת לשכת הנציב, מר נפתלי ג’רפי, גב’  גם לעובדים המנהליים: גב’ 

מנחם-ורבר וגב’ מזל יחזקאל. 

אליעזר גולדברג

נציב תלונות הציבור על שופטים
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פרק זה כולל נתונים כלליים, מספריים ומילוליים, על התלונות שהתקבלו וטופלו בנציבות 

במהלך שנת 2011, על התפלגות התלונות לפי סוגי המתלוננים ועל עניינן של התלונות. 

מספר התלונות שהתקבלו וזמן הבירור הממוצע   1.1
מספר התלונות שהתקבלו בנציבות בשנת 2011 אינו זהה למספר התלונות שטופלו על-

וניתנו בהן החלטות: במהלך שנת 2011, כמו בשנים קודמות,  זו  ידי הנציבות בתקופה 

טיפלה הנציבות בתלונות שנותרו לטיפול מהשנה הקודמת ובבקשות לעיון חוזר בהחלטות 

שניתנו על ידה בעבר.

	 במהלך שנת 2011 התקבלו בנציבות 968 תלונות, מתוכן שש בקשות בירור

14)ב( לחוק הנציבות על-ידי נשיאת בית המשפט  שהוגשו על-פי סעיף 

העליון, ובקשת בירור אחת שהוגשה על-ידי שר המשפטים.

	 לעומת כ-72 תלונות בשנת( בממוצע, התקבלו מדי חודש כ–80 תלונות 

.)1 2010

	  .זמן הבירור הממוצע בתלונות שבוררו לגופן  עמד על כחודשיים

	.בירורן של 154 תלונות טרם הסתיים

התפלגות 968 התלונות שהתקבלו בשנת 2011 לפי סיווג מגישי   1.2
התלונות

דין,  73% מכלל התלונות שהתקבלו2, הוגשו על-ידי בעלי  תלונות, שהן   709
עדים, קורבנות עבירה, גופים מוסדיים ועוד.

תלונות, שהן 24% מכלל התלונות שהתקבלו, הוגשו על-ידי עורכי דין או   233
טוענים רבניים, בשמם או בשם מרשיהם.

תלונות, שהן 2% מכלל התלונות שהתקבלו, הוגשו על ידי אסירים.  16

בקשות בירור, שהן 0.7% מכלל התלונות שהתקבלו.   7

תלונות, שהן 0.3% מכלל התלונות שהתקבלו, הוגשו בשם המתלונן )על-   3
פי סעיף 14)א( סיפא לחוק הנציבות(.

סה�כ 968 תלונות

כל הנתונים המופיעים בדוח זה והמתייחסים לשנים קודמות נלקחו מדוחות נציבות תלונות הציבור על שופטים   
1

שפורסמו בשנים הקודמות, לפי העניין.

כל שיעורי התלונות הנקובים בדוח עוגלו למספר השלם הקרוב.  
2

תלונות שהתקבלו בשנת 2011פרק 11
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בקשות בירור שהתקבלו  1.3

כאמור, בשנת 2011 התקבלו שש בקשות בירור שהוגשו על-ידי נשיאת בית המשפט 

העליון, ובקשת בירור אחת שהוגשה על ידי שר המשפטים. בשנת 2011 ניתנו החלטות 

בשש בקשות בירור, אשר נסבו על התנהגות שופט )מספרינו 829/10, משפחה; 467/11, 

12(; התנהגות מחוץ לכס השיפוט )מספרנו  אזורי עבודה, ראו פרק   ,473/11 שלום; 
148/11, שלום, ראו פרק 7(; התמשכות הליכים )מספרנו 98/11, משפחה, ראו פרק 11(. 

בקשת בירור נוספת הייתה על בירור הנסיבות הקשורות לטיפול מערכת בתי המשפט 

בעניינו של השופט המנוח מוריס בן עטר ז”ל )מספרנו 141/11(. 

בקשות לעיון חוזר שהתקבלו  1.4

בנוסף לבירור תלונות שהתקבלו במהלך השנה, טיפלה הנציבות גם בתלונות מהשנה 

הקודמת שבירורן לא הסתיים במהלך שנת 2010 )102 תלונות( וכן טיפלה בבקשות לעיון 

חוזר בהחלטות שניתנו. 

ההליך של עיון חוזר לא הוסדר בחוק הנציבות, אף כי ניתן לו ביטוי מסוים בתקנה 5 לתקנות 

נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס”ד-2003, שעניינה דרך הגשת תלונה חוזרת 

בקשר לאירוע שלגביו הגיש אותו אדם תלונה בעבר. מדיניות הנציבות היא לשקול פניות 

אלה בלב פתוח, על מנת לקיים בחינה נוספת ובקרה פנימית על החלטות שנתנה, תוך 

מודעות כי ההחלטות הן סופיות ואין עליהן ערעור )סעיף 24)ג( לחוק הנציבות(. מרבית 

הבקשות לעיון חוזר מוגשות על ידי מתלוננים, שדעתם אינה נוחה מן ההחלטה בתלונה 

והם משיגים עליה. יש שבקשות אלה באות לתמוך בתלונה על ידי הוספת מידע או מסמכים 

על אלה שהוגשו בתלונה המקורית. מרבית הבקשות מסתיימות בדחיית הבקשה לעיון 

חוזר.

מתוקף מדיניות הנציבות אשר לטיפול בבקשות לעיון חוזר, תוקנו במהלך שנת 2011 

מספר החלטות. כך, ניתנה החלטה מתקנת בעקבות השגה של דיינים על החלטה שניתנה 

ניתנה החלטה  13(. בנוסף,  רבני אזורי. לפרטי התלונה ראו בפרק   ,236/11 )מספרנו 

משלימה בעקבות בדיקה של הנהלת בתי הדין הרבניים שנעשתה לאחר מתן ההחלטה 

המקורית  של הנציבות )מספרנו 22/11, רבני גדול(.
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ענייני התלונות  1.5

תלונות על התנהגות שופט   1.5.1

	 התנהגות בלתי ראויה באולם הדיונים. בכלל זה, העדר מזג שיפוטי, שימוש
במלים או בביטויים פוגעניים, הרמת קול שלא לצורך, הפעלת לחץ לפשרה, 

הפגנת זלזול, קוצר רוח, חוסר סבלנות, יצירת אוירה מתוחה וחוסר שליטה 

בדיון, ופגיעה באובייקטיביות השיפוטית. 

	.התבטאות פוגעת ובלתי ראויה בפסק דין או בהחלטה

	 .התנהגות בלתי ראויה מחוץ לכס השיפוט

תלונות על דרך ניהול משפט   1.5.2

	.התמשכות ההליך ועיכוב במתן פסקי דין או החלטות

	 ליקויים בניהול המשפט. בכללם, ליקויים בדרך רישום פרוטוקול הדיון, שימוש

לקוי בטפסים לצורך מתן צווים או החלטות, התחלת המשפט באיחור מהקבוע 

בזימון, דחיית מועדי דיון, ועוד. 

תלונות על פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי  1.5.3

הימצאותו של שופט במצב של ניגוד עניינים או במראית עין של ניגוד עניינים,   

או פגיעה בזכות הטיעון או בזכות להישמע במשפט, ועוד.   
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פרק 2 סווג ההחלטות שניתנו בשנת 20091

1  הנתונים בתרשים אינם כוללים החלטות שניתנו בשנת 2011 בעיונים חוזרים.

תלונות שניתנו בהן החלטות
916

תלונות שבוררו לגופן
617

הפסקת בירור
46

נדחו לאחר בירור
433

נמצאו מוצדקות
89

 כשל ניהולי
5

תלונות שאין לבררן
299

תלונות שאינן על שופט או 
 על התנהגות שופט

64

תלונה קנטרנית, טורדנית
7

תלונה בשאלה משפטית,
ראייתית מהותית, ניתן לערער

204

ענייני פסלות שופט
5

חלפה שנה או יותר
19

סיווג ההחלטות שניתנו בשנת 2011פרק 22

2.1  תרשים תנועת התלונות והתפלגותן לסוגים בשנת 12011: 

968 תלונות שהתקבלו בשנת 2011:  

102 נותרו לטיפול משנת 2010:  

סה"כ תלונות שטופלו בשנת 2011: 1070

תלונות שנותרו לטיפול 
בשנת 2012

154

 בירור מוצה
44
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תרשים 1

התפלגות ההחלטות שניתנו במהלך שנת 2011
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סה”כ  שאין  הופסק  נדחו   כשל  בירור  מוצדקות  בית משפט 
לבררן  החלטות בירור   לאחר בירור  ניהולי   מוצה  או בית דין  

26  14  1  8  -  1  2 עליון  

121  47  4  54  -  5  11 מחוזי   

 256   76  15  125  2  11  27 שלום  

108  30  3  60  1  7  7 תביעות קטנות 

20  4  -  10  -  2  4 תעבורה  

20  7  -  11  -  -  2 עניינים מקומיים 

3  2  -  -  -  -  1 נוער  

164  39  12  95  -  9  9 משפחה 

4  1  -  3  -  -  - ארצי עבודה 

57  7  5  26  1  7  11 אזורי עבודה 

11  -  -  8   1  1  1 רבני גדול 

59  8  5  32  -  1  13 רבני אזורי 

2  -  1  1  -  -  - שרעי  

-  -  -  -  -  -  - דרוזי  

1  -  -  -  -  -  1 נוצרי  

-  -  -  -  -  -  - צבאי  

-  -  -  -  -  -  - הנהלה  

 64  64  -  -  -  -  - לא על שופט או על 

התנהגות שופט 

  916  299  46  433  5  44  89 סה”כ 

התפלגות החלטות שניתנו בשנת 2011, בחלוקה לערכאות  2.2



נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח 2011

16

לשם השוואה, להלן התפלגות ההחלטות שניתנו בשנת 2010, בחלוקה לערכאות: 

כשל
ניהולי

סה”כ  שאין  הופסק  מוצדקות    נדחו   בית משפט 
החלטות לבררן   בירור   או בית דין     

20  13  1  6  -  - עליון 

112  43  11  49  3  6 מחוזי 

 252   69  19  129  5  30 שלום 

96  25  4  58  -  9 תביעות קטנות 

14  3  1  10  -  - תעבורה 

21  8  1  10  -  2 עניינים מקומיים 

3  1  -  -  -  2 נוער 

164  21  11  95  -  37 משפחה 

6  2  -  4  -  - ארצי עבודה 

58  10  -  34  -  14 אזורי עבודה 

14  5  1  7  -  1 רבני גדול 

61  8  6  33  -  14 רבני אזורי 

1  -  -  1  -  - שרעי 

1  -  -  -  -  1 דרוזי 

-  -  -  -  -  - נוצרי 

1  -  -  1  -  - צבאי 

3  1  -  2  -  - הנהלה 

  69  69  -  -  -  - לא על שופט או על 

התנהגות שופט

896  278  55  439  8  116 סה”כ 

לאחר בירור
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תלונות שאין לבררןפרק 33

בפרק זה תובאנה אחדות מן התלונות בשנת 2011 שעל פי חוק הנציבות אין לבררן והן 

נדחו על הסף, לפי עילות הדחיה המפורטות בסעיפים 17 ו-18 לחוק.

	  ))1(17 תלונה שאינה על שופט )סעיף

סעיף 17)1( לחוק הנציבות קובע כי אין לברר תלונה ש”אינה על שופט או שאינה בענין הנוגע 

להתנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול משפט על ידיו”. 

בהתאם לאמור בסעיף זה, לא בוררו במהלך שנת 2011 תלונות שהוגשו על מפקח על 

ועוד(; על התנהגות מגשרים )מספרנו 158/11(;  רישום המקרקעין )מספרנו 559/11, 

על נציב קבילות החיילים )מספרנו 240/10(; על עובדי מזכירות בבית המשפט )מספרינו 

דין רבני )מספרנו 203/10(; על שופטת שלטענת  674/11, 697/11(; על הנהלת בית 

]נוסח משולב[, התשמ”ד – 1984  המתלוננת הוארך מינויה בניגוד לחוק בתי המשפט 

)מספרנו 685/10(; על שופט בקצבה שאינו ממלא תפקיד שיפוטי המנוי בסעיף 1 לחוק 

וועדת ערעור  כיו”ר  הנציבות )שופט בדימוס המשמש כבורר או שופט בדימוס המכהן 

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ז – 1957( )מספרינו  523/11, 587/11, 614/11, 

834/11, ועוד(.

בנוסף, לא בוררו תלונות על ראשי הוצאה לפועל )שלא מונו לכהונת שפיטה(, והטיפול 

בהן הועבר להנהלת בתי המשפט או לאחראי על בירור תלונות נגד רשמי ההוצאה לפועל, 

לפי העניין )מספרינו 864/10, 866/10, 705/11, 742/11, ועוד(.

במהלך שנת 2011 לא בוררו לפי סעיף 17)1( לחוק הנציבות, 64 תלונות, שהן 22% מכלל 

התלונות שאין לבררן.

	 ))2(17 תלונה קנטרנית, טורדנית או עוסקת בזוטי דברים )סעיף

סעיף 17)2( לחוק הנציבות קובע, כי אין לברר תלונה שהיא “קנטרנית או טורדנית על פניה 

או עוסקת בזוטי דברים”. 

במהלך שנת 2011 לא בוררו לפי סעיף 17)2( לחוק הנציבות, 7 תלונות, שהן 2% מכלל 

התלונות שאין לבררן.
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	 תלונה שעניינה שאלה משפטית או ראייתית מהותית או החלטה הניתנת
לערעור)סעיף 17)3(, סעיף 17)4( וסעיף 18)א()2((

סעיפים 17)3( ו-17)4( לחוק הנציבות קובעים, כי אין לברר תלונה כאשר עניינה “בשאלה 

משפטית או ראייתית מהותית” או כאשר “התלונה היא בענין הניתן לערעור על פי דין, למעט בענין 
הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו”.

סעיף 18)א()2( לחוק קובע, כי אין לברר תלונה “בענין שניתנה בו החלטה, שעליה אפשר או 

היה אפשר, להגיש ערעור, והיא אינה מסוג התלונות שאין לברר אותן”, אלא אם כן מצא הנציב 
שקיימת סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורה.

במהלך שנת 2011 לא בוררו 204 תלונות, שהן 68% מכלל התלונות שאין לבררן, מן הטעם 

שעניינן שאלה משפטית או ראייתית מהותית או החלטה הניתנת לערעור. כלומר, חלק 

נכבד של התלונות שאין לבררן נדחו מטעם זה. 

על  “ערעור”  בהתאם לאמור, לא בוררו תלונות על החלטות או פסקי דין שהיו בבחינת 

החלטות או פסקי דין )מספרינו 856/10, 121/11, 123/11, 309/11, 533/11, ועוד(. כך, 

לדוגמא, לא בוררו תלונות שעניינן ביטול פסקי דין )מספרינו 293/11, 307/11, 337/11, 

ועוד(; לא בוררה תלונה על צו הגנה שלטענת המתלונן אינו צודק )מספרנו 575/11( 

ותלונה על גובה הוצאות משפט שנפסקו )מספרנו 819/11, ועוד(.

	))תלונה שהיא בקשה לפסלות שופט )סעיפים 17)5( ו- 18)ב

סעיף 17)5( לחוק קובע כי הנציב לא יברר תלונה שעניינה:

“בקשה של בעל דין ששופט פלוני יפסול עצמו מלישב בדין כי קיימות נסיבות 
שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט; כללה התלונה נוסף 
על בקשת הפסלות כאמור ענינים שרשאי הנציב לברר לפי הוראות חוק זה, יברר 

הנציב את אותו החלק שבו לא התבקשה פסלות השופט כאמור”. 

סעיף 18)ב( לחוק קובע, כי הנציב רשאי להימנע מלברר תלונה המתאימה יותר להתברר 

כטענת פסלות מלשבת בדין. 

במהלך שנת 2011 לא בוררו 5 תלונות, שהן 2% מכלל התלונות שאין לבררן, מן הטעם 

שעניינן בקשת פסלות.
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	 תלונה על מעשה שמתנהלת בשלו חקירה במשטרה או שהוגשה בשלו קובלנה
לבית הדין המשמעתי לשופטים )סעיף 17)6((.

במהלך שנת 2011 לא התקבלה בנציבות תלונה בקטגוריה זו.

	)תלונה המוגשת לאחר שנה מיום האירוע או מיום מתן פסק הדין )סעיף 18)א
))1(

סעיף 18)א()1( לחוק קובע, כי אין לברר תלונה “לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה 

התלונה או מהיום שעילת התלונה נודעה למתלונן, או מיום מתן פסק הדין בענינו בהליך שאליו 
מתייחסת התלונה, לפי המאוחר”, אלא אם כן מצא הנציב שקיימת סיבה מיוחדת המצדיקה 

את בירורה.

הקושי לברר עניין שחלף זמן רב ממועד התרחשותו, הוא שעומד בבסיס סעיף זה. מטעם 

זה לא בוררה, למשל, תלונה שנסבה על תיק שהסתיים זה מכבר ובוער )מספרנו 128/11( 

ותלונה שנסבה על תיק שבו ניתן פסק דין לפני כ-3 שנים )מספרנו 361/11(. 

במהלך שנת 2011 לא בוררו 19 תלונות, שהן 6% מכלל התלונות שאין לבררן, מן הטעם 

שהוגשו לאחר חלוף שנה מיום האירוע או מיום מתן פסק הדין, ומשלא נמצאה בהן סיבה 

מיוחדת המצדיקה את בירורן של תלונות אלה )מספרינו 664/11, 444/11, ועוד(.

כי למרות חלוף התקופה, קיימת סיבה  ביררה הנציבות תלונות כשמצאה,  זאת,  עם 

מיוחדת המצדיקה את בירורן. כך, למשל, ביררה הנציבות תלונה של עורך דין )נתבע( אף 

שהוגשה כשלוש שנים לאחר מתן פסק דין. המתלונן הלין, כי לאחר שלא קיבל את הצעת 

השופט שיינתן על ידו פסק דין בפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 

התשמ”ד – 1984, הוא חוייב בתשלום הוצאות על אף שהתביעה נגדו נדחתה. התלונה 

נדחתה )מספרנו 427/11, שלום(. כן ביררה הנציבות תלונה על אף חלוף כשנתיים מאז 

מתן פסק הדין, לאחר שהמתלונן הבהיר, שעל פסק הדין נודע לו כשננקטו נגדו הליכי 

הוצאה לפועל, והחלטת בית המשפט האחרונה בעניינו ניתנה מספר חודשים לפני שהגיש 

את התלונה )מספרנו 754/11, עליון. לפרטי התלונה ראו פרק 8(.
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תרשים 2

התפלגות החלטות בתלונות שאין לבררן
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תלונות שבירורן הופסקפרק 44

כאמור בסעיף 21 לחוק הנציבות, בסמכות הנציב להפסיק בירור תלונה במקרים הבאים:

)א( אם נוכח הנציב “שהתקיימה אחת העילות המצדיקות שלא לפתוח בבירורה” של 

תלונה; 

)ב( אם “המתלונן ביטל את תלונתו”, במפורש או במשתמע, משלא סיפק לנציבות 

פרטים חיוניים לשם הבירור )כגון מספר תיק בית המשפט עליו הוא מלין(, על 

אף שהתבקש לכך;

)ג( אם “ענין התלונה בא על תיקונו”. בסעיף זה נעשה שימוש כאשר העניין נשוא 

התלונה בא על תיקונו בסמוך לאחר הגשת התלונה וטרם מתן ההחלטה בה.

במהלך שנת 2011 הופסק בירורן של 46 תלונות, שהן 8% מכלל התלונות שבוררו לגופן.

כך, הופסק בירור תלונה לאחר שהמתלונן ביקש לבטל אותה )מספרינו 27/11, 327/11,  

353/11, 652/11, ועוד(; הופסק בירור תלונה מאחר שהמתלונן לא המציא פרטים בנוגע 

לתלונה כפי שנתבקש )מספרינו 839/10, 859/10, 38/11, 510/11, 77/11, 787/11, 

ועוד(. כן הופסק בירור תלונה לאחר שנמצא, כי המתלונן נקט בהליכי ערעור על ההחלטה 

נשוא תלונתו, וצויין, כי יש מקום להפסיק את הבירור ולשקול חידושה של התלונה לאחר 

שיוודעו תוצאות הערעור )מספרנו 729/11, ועוד(.
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התפלגות התלונות שהוחלט לבררן   5.1

 299 )לגבי שאר  617 תלונות  לגופן  בוררו   ,2011 916 החלטות שניתנו בשנת  מתוך 

התלונות הוחלט שאין לבררן(.

יכול להסתיים באחת מהתוצאות  בירור תלונה שהוחלט לבררה )ושבירורה לא הופסק( 

הבאות: 

	 ,)החלטה כי התלונה מוצדקת באופן מלא או חלקי )סעיפים 22)א(, )ב(, )ד
)ה( לחוק הנציבות(. על תוצאה זו ראו להלן. 

	 החלטה כי בירור התלונה מוצה. כשבירור התלונה מעלה, כי הליקוי שנמצא
כי התלונה  קביעה  למדרגה המצדיקה  מגיע  אינו  בהתנהגותו של שופט 

מוצדקת1.

	 החלטה כי התלונה בלתי מוצדקת. סעיף 22)ג( לחוק הנציבות קובע, כי אחת
התוצאות האפשריות לבירור המתקיים בנציבות היא הקביעה כי התלונה לא 

הייתה מוצדקת. דחיית תלונה לגופה נעשית, בין היתר, כאשר לא נמצא ממש 

בטענות עובדתיות המועלות בה; כאשר הנטען נכון מבחינה עובדתית, אך 

אין בעובדות כדי להוות פגם נורמטיבי אתי; או כאשר עומדות שתי גירסאות 

סותרות, ואין לאחת מהן תמיכה אובייקטיבית. בחלק מהמקרים, אף שנדחית 

התלונה על השופט, כוללת ההחלטה הערות או המלצות. במקרים אחרים, 

כאשר נמצא שהליקוי הנטען הוא, על-פי טיבו, מזכירותי או מינהלי, נדחית 

התלונה על השופט והטיפול בליקוי שנמצא מועבר לטיפולו של מנהל בתי 

המשפט )אלה הן התלונות שסווגו כ"כשל ניהולי"(. 

	 איננה מוצדקת, אולם נמצא כי התלונה על השופט  ניהולי. החלטה  כשל 
כי המקור לתקלה הוא בעבודת המזכירות של אותו בית משפט או בית דין 

)כגון, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בהבאת תיקים אל השופט לצורך 

מתן החלטות או אי משלוח הזמנה על ידי המזכירות(. יש שהכשל הוא ניהולי 

מערכתי מאחר שהוא נוגע לכלל המערכת השיפוטית.

  ראו דברי ההסבר להצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011, ה"ח 610.
1

תלונות שהוחלט לבררןפרק 55
ותלונות מוצדקות
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617 התלונות שבוררו לגופן והטיפול בהן הסתיים במהלך התקופה, מתפלגות לפי סוג 
ההחלטה שניתנה כדלקמן:

47% מתוך כלל  70% מכלל התלונות שבוררו לגופן )שהן  תלונות, שהן   433
התלונות שניתנה בהן החלטה(, נמצאו בלתי מוצדקות. 

10% מתוך כלל  14% מכלל התלונות שבוררו לגופן )שהן  תלונות, שהן   89
התלונות שניתנה בהן החלטה(, נמצאו מוצדקות.

כלל  5% מתוך  )שהן  לגופן  8% מכלל התלונות שבוררו  תלונות, שהן       46
התלונות שניתנה בהן החלטה(, הסתיימו בהפסקת בירור.

כלל  5% מתוך  )שהן  לגופן  7% מכלל התלונות שבוררו  תלונות, שהן   44
התלונות שניתנה בהן החלטה(, הסתיימו בהחלטה על מיצוי הבירור.

0.5% מתוך כלל  1% מכלל התלונות שבוררו לגופן )שהן  תלונות, שהן    5
התלונות שניתנה בהן החלטה(, הסתיימו בהחלטה על כשל ניהולי.

סה”כ  617  תלונות

תרשים 3 

התפלגות התלונות שבוררו לגופן, לפי סוג ההחלטה שהתקבלה
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התפלגות התלונות המוצדקות לפי ערכאות   5.2

התפלגות 89 התלונות שנמצאו מוצדקות במהלך שנת 2011 לפי ערכאות היא כדלקמן:

תלונות, שהן 46% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על בתי משפט   41
השלום )כולל בית המשפט לתביעות קטנות, בית המשפט לנוער, בית 

המשפט לתעבורה ובית המשפט לעניינים מקומיים(.

16% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על בתי הדין  תלונות, שהן   14
הרבניים.

תלונות, שהן 12.5% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על בתי הדין   11
לעבודה.

על בתי  היו  12.5% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות,  תלונות, שהן   11
המשפט המחוזיים )כולל בתי המשפט לעניינים מנהליים(.

תלונות, שהן 10% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על בתי המשפט    9
לענייני משפחה.

תלונות, שהן 2% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על בית המשפט    2
העליון.

1% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, הייתה על בית דין  תלונה, שהיא    1
של עדה נוצרית.

סה”כ  89  תלונות

תרשים 4 

התפלגות מספר התלונות המוצדקות, לפי ערכאות
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תרשים 5

התפלגות התלונות המוצדקות, לפי ערכאות  
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התפלגות התלונות המוצדקות בשנת 2011 בהשוואה לשנת 2010,  5.3

לפי ערכאות  

2010    2011   

מספר %	מכלל	 מספר	 מספר	 %	מכלל	 מספר	 ערכאה	
שופטים התלונות  תלונות  שופטים  התלונות  תלונות   

המוצדקות מוצדקות  המוצדקות  מוצדקות   

15  -  -  13  2%  2 בית המשפט 
העליון

162  5%  6  163  12.5%  11 בית המשפט 
המחוזי

334  37%  43  338  46%  41 בית משפט 
השלום

53  32%  37  57  10%  9 בית המשפט 
לענייני משפחה

7  -  -  6  -  - בית הדין הארצי 
לעבודה 

51  12%  14  52  12.5%  11 בית הדין האזורי 
לעבודה

6  1%  1  4  1%  1 בית הדין 
הרבני הגדול

83  12%  14  91  15%  13 בית הדין 
הרבני האזורי

11  -  -  11  -  - בית הדין 
השרעי 

3  1%  1  5  -  - בית הדין 
הדרוזי 

-  -  -  -  1%  1 בית דין של 
עדה נוצרית 

-  -  -  -  -  - בית הדין 
הצבאי 

 725  116  740   89 סה”כ 

כעולה מהנתונים בטבלה, חלה בשנת 2011 עלייה במספר ובשיעור התלונות המוצדקות 

וירידה במספר ובשיעור התלונות  בהשוואה לשנת 2010,  על בתי המשפט המחוזיים 
המוצדקות על בתי המשפט לענייני משפחה בהשוואה לשנת 2010. 
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תרשים 6

התפלגות מספר התלונות המוצדקות בשנים 2011-2008, לפי ערכאות   

התפלגות התלונות המוצדקות לפי סוגן   5.4

התפלגות 89 התלונות שנמצאו מוצדקות במהלך שנת 2011 לפי סוג ההחלטה שניתנה, 

היא כדלקמן:

ליקויים  היו על  30% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות,  תלונות, שהן   27
בניהול משפט.

תלונות, שהן 28% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התמשכות   25
הליכים ועל עיכוב במתן החלטות ופסקי דין. 

24% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התנהגות  תלונות, שהן     21
בלתי ראויה באולם הדיונים, לרבות מקרים שעניינם הפעלת לחץ עובר 

להצעת פשרה.

היו על פגיעה  11% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות,  תלונות, שהן    10
בעיקרי הצדק הטבעי.

3% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התבטאות  תלונות, שהן    3
בלתי ראויה בפסק דין או בהחלטה אחרת.

3% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התנהגות              תלונות, שהן    3
מחוץ לכס השיפוט.

סה”כ 89  תלונות
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תרשים 7

התפלגות התלונות המוצדקות בשנת 2011, לפי סוגן

כעולה מהנתונים, 30% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות היו על ליקויים בניהול משפט. 

בשנת 2010 עמד שיעורן של תלונות אלה )מתוך כלל התלונות שנמצאו מוצדקות בשנת 

2010( על שיעור נמוך יותר – 21%. 28% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות בשנת 2011 

היו על התמשכות הליכים, בעוד שבשנת 2010 עמד שיעורן של תלונות אלה )מתוך כלל 

התלונות שנמצאו מוצדקות בשנת 2010( על 43%.

5.5  התפלגות התלונות המוצדקות לפי שופטים

יותר מהחלטה  בשנת 2011 נמצאו שופטים שלגבי כל אחד מהם ניתנו במהלך השנה 

מוצדקת אחת כדלקמן:

2 תלונות מוצדקות – לשלושה שופטים )בית משפט לענייני משפחה(.

2 תלונות מוצדקות – לשלושה שופטים )בית משפט השלום(.

2 תלונות מוצדקות – לשני שופטים )בית משפט מחוזי(.

2 תלונות מוצדקות – לשופט אחד )בית דין אזורי לעבודה(.

2 תלונות מוצדקות – לדיין אחד )בית דין רבני אזורי(.
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פרק 66
 התפלגות התלונות על בתי

 המשפט במערכת השיפוטית
הכללית

בפרק זה יובאו סקירה תמציתית ונתונים סטטיסטיים על תלונות שהוגשו על בתי המשפט 

במערכת הכללית – בית המשפט העליון, בית המשפט המחוזי ובית משפט השלום. סקירה 

תמציתית ונתונים סטטיסטיים על תלונות שהוגשו על בית המשפט לענייני משפחה, בית 

הדין לעבודה, בית הדין הרבני, בית הדין השרעי ובית הדין הדרוזי יובאו בפרקים נפרדים.

בית המשפט העליון  6.1

על פי נתוני בית המשפט העליון, כיהנו בשנת 2011 בבית המשפט העליון 13 שופטים 

ורשם אחד. ואלה הנתונים המתייחסים לשנת 2011, באשר למספר התיקים העיקריים 

שנפתחו בשנה זו בבית המשפט העליון, מספר התיקים העיקריים שנסגרו ומלאי התיקים 

העיקריים )הנתונים מעודכנים ליום 31.12.11(1:

התפלגות התלונות לפי סוג החלטה  6.1.1

במהלך שנת 2011 התקבלו 34 תלונות על שופטים בבית המשפט העליון. סך הכל, ניתנו 

החלטות ב-26 תלונות המתפלגות לפי סוג ההחלטה כדלקמן:

תלונות, שהן  54% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נקבע שאין לבררן.  14

תלונות, שהן  31% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.   8

תלונות, שהן  7% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו מוצדקות.   2

תלונה, שהיא  4% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הופסק הבירור.   1

תלונה, שהיא  4% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, מוצה הבירור.   1

סה”כ  26    תלונות 

מספר התיקים
העיקריים
שנפתחו

מספר התיקים
העיקריים
שנסגרו

מלאי תיקים

עיקריים

3,9033,8114,349

1 הנתונים מתייחסים לתיקים עיקריים בלבד ואינם כוללים הליכים המתנהלים בפני דן יחיד.
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בתי המשפט המחוזיים   6.2

6.2.1    נתוני הנהלת בתי המשפט

להלן נתוני הנהלת בתי המשפט המתייחסים לשנת 2011, אשר למספר התיקים שנפתחו 

)הנתונים  ומלאי התיקים  זו בבתי המשפט המחוזיים, מספר התיקים שנסגרו  בשנה 

מעודכנים ליום 31.12.11(:

על פי נתוני הנהלת בתי המשפט, להלן התפלגות מספר השופטים שכיהנו בבתי המשפט 

המחוזיים בשנת 2011:

מחוזי תל אביב:   51 שופטים

מחוזי חיפה:     28 שופטים

מחוזי ירושלים:   25 שופטים

26 שופטים מחוזי מרכז: 

19 שופטים מחוזי באר שבע: 

מחוזי נצרת:   14 שופטים

סה”כ             163 שופטים

התפלגות התלונות לפי סוג החלטה  6.2.2

במהלך שנת 2011 התקבלו 144 תלונות על שופטים בבתי המשפט המחוזיים. סך הכל, 

ניתנו החלטות ב-121 תלונות )4 מהן על בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים 

מנהליים( המתפלגות לפי סוג ההחלטה כדלקמן:

מספר התיקים

שנפתחו

מספר התיקים

שנסגרו

מלאי

56,42555,71139,732
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תלונות, שהן 45% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.  54 

תלונות, שהן  39% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נקבע שאין לבררן.  47 

תלונות, שהן  9% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו מוצדקות.  11 

תלונות, שהן  3% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הופסק הבירור.   4 

תלונות, שהן 4% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, מוצה הבירור.   5 

סה”כ  121  תלונות 

תרשים 8
התפלגות התלונות שניתנה בהן החלטה על בתי המשפט המחוזיים   

התפלגות התלונות לפי סוג ההחלטה שניתנה בהן בשנת 2011   6.2.3
בהשוואה לשנת  2010

מספר תלונות
בשנת 2011

מספר תלונות
בשנת 2010

מוצדקות

נדחה לאחר בירור

הופסק הבירור

אין לברר

כשל ניהולי

מוצה הבירור

סה"כ

11

54

4

47

-

5

121

6

49

11

43

3

-

112
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מן הנתונים עולה, כי בשנת 2011 חלה עלייה במספר ובשיעור התלונות המוצדקות על 

2010 עמד שיעורן של התלונות  בתי המשפט המחוזיים בהשוואה לשנת 2010. בשנת 

5% מכלל ההחלטות שניתנו על בתי משפט  המוצדקות על בתי המשפט המחוזיים על 

אלה, ובשנת 2009 עמד שיעורן על 8%.

6.2.4 התפלגות התלונות המוצדקות 

התפלגותן לסוגים של 11 התלונות המוצדקות על בתי המשפט המחוזיים היא כדלקמן:

תלונות, שהן  46% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על ליקוי בניהול     5
משפט.

27% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התנהגות  תלונות, שהן    3
בלתי ראויה באולם הדיונים. 

תלונה, שהיא 9% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, הייתה על הפעלת    1
לחץ לפשרה. 

9% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, הייתה על עיכוב  תלונה, שהיא    1
במתן פסק דין. 

9% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, הייתה על פגיעה  תלונה, שהיא      1
בעיקרי הצדק הטבעי.

סה”כ  11    תלונות 

התפלגות 11 התלונות המוצדקות על בתי המשפט המחוזיים הינה כדלקמן:

תלונות על בית המשפט המחוזי תל אביב.   6 

תלונות על בית המשפט המחוזי מרכז.   3 

תלונות על בית המשפט המחוזי חיפה.   2 

סה”כ  11    תלונות 
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6.3  בתי משפט השלום

“בית  הנתונים המובאים להלן מתייחסים לכלל בתי המשפט הנכללים תחת הכותרת 

משפט שלום”, והם: בתי המשפט לנוער, בתי המשפט לעניינים מקומיים, בתי המשפט 

לתביעות קטנות ובתי המשפט לתעבורה. הנתונים המתייחסים לבתי המשפט לענייני 

משפחה יובאו בפרק 11.

נתוני הנהלת בתי המשפט  6.3.1

להלן נתוני הנהלת בתי המשפט המתייחסים לשנת 2011, אשר למספר התיקים שנפתחו 

בשנה זו בבתי משפט השלום, מספר התיקים שנסגרו ומלאי התיקים )הנתונים מעודכנים 

ליום 31.12.11(:

על פי נתוני הנהלת בתי המשפט, להלן התפלגות מספר השופטים שכיהנו בבתי משפט 

השלום בשנת 2011:

92  שופטים מחוז תל אביב: 

68  שופטים מחוז המרכז: 

67  שופטים מחוז חיפה:  

43  שופטים מחוז ירושלים: 

41  שופטים מחוז הדרום:  

27  שופטים מחוז הצפון: 

סה”כ                 338 שופטים 

מספר התיקים

שנפתחו

בתי משפט השלום )ללא בתי 

משפט לענייני משפחה(

מספר התיקים

שנסגרו

מלאי

537,511558,870323,400
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התפלגות התלונות לפי סוג החלטה  6.3.2

במהלך שנת 2011 התקבלו 437 תלונות על שופטים בבתי משפט השלום. סך הכל, ניתנו 

החלטות ב-407 תלונות המתפלגות לפי סוג ההחלטה כדלקמן:

תלונות, שהן 51% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.  206 

תלונות, שהן 29% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נקבע שאין לבררן.  119 

תלונות, שהן  10% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו מוצדקות.  41 

תלונות, שהן 5% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, מוצה הבירור.  20 

תלונות, שהן 4% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הופסק הבירור.   18 

תלונות, שהן 1% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, סווגו ככשל ניהולי.   3 

סה”כ  407   תלונות 

תרשים 9

התפלגות התלונות שניתנה בהן החלטה על בתי משפט השלום   

מחצית התלונות בשנת 2011 על בתי משפט השלום נדחו לאחר שבוררו לגופן. בשנת 
2010 עמד שיעורן של התלונות שנדחו לאחר שבוררו לגופן מתוך כלל ההחלטות בתלונות 

על בתי משפט השלום על 55%.
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התפלגות התלונות לפי סוג ההחלטה שניתנה בהן בשנת 2011 בהשוואה    6.3.3 

לשנת 2010   

התפלגות התלונות המוצדקות   6.3.4

תלונות, שהן 42% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על ליקוי בניהול   17 

משפט.

תלונות, שהן 27% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התמשכות   11 

הליכים ועל עיכוב במתן החלטות ופסקי דין. 

20% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התנהגות  תלונות, שהן    8 
בלתי ראויה באולם הדיונים. 

7% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התנהגות  תלונות, שהן    3 
מחוץ לכס השיפוט. 

2% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, הייתה על פגיעה  תלונה, שהיא    1 

בעיקרי הצדק הטבעי.

תלונה, שהיא 2% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, הייתה על התבטאות    1 

בלתי ראויה בהחלטה.

סה”כ  41     תלונות 

מספר תלונות
בשנת 2011

מספר תלונות
בשנת 2010

מוצדקות

נדחה לאחר בירור

הופסק הבירור

אין לברר

מוצה הבירור

כשל ניהולי

סה"כ

41

206

18

119

20

3

407

43

207

25

106

-

5

386
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תרשים 10

התפלגות התלונות המוצדקות על בתי משפט השלום
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התפלגות 41 התלונות המוצדקות על בתי משפט השלום למחוזותיהם

הינה כדלקמן:

תלונות על בתי משפט השלום במחוז תל אביב.  17

תלונות על בתי משפט השלום במחוז ירושלים.  10

תלונות על בתי משפט השלום במחוז חיפה.   6

תלונות על בתי משפט השלום במחוז דרום.   4

תלונות על בתי משפט השלום במחוז מרכז.   3

תלונה על בית משפט השלום במחוז נצרת.    1

סה”כ  41    תלונות

התפלגות התלונות המוצדקות על בתי משפט השלום לפי סוג   6.3.5

הערכאה בהשוואה לשנת 2010 

מספר תלונות מוצדקות
בשנת 2011

מספר תלונות מוצדקותערכאה
בשנת 2010

בית משפט השלום

בית משפט לתביעות 

קטנות

בית משפט לתעבורה

בית משפט לעניינים

מקומיים

בית משפט לנוער

סה"כ

2730

79

4-

22

12

4143
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 דוגמאות להחלטות שניתנופרק 77
 בתלונות על התנהגות שופט

בפרק זה יובאו דוגמאות להחלטות שניתנו בתלונות על התנהגות שופט. כפי שהבהרנו 

בפרק 1, לדיבור “התנהגות שופט”, שלושה היבטים עיקריים, המתייחסים לשלוש זירות 

שונות של פעילות השופט: התנהגות באולם הדיונים; התבטאות בפסק דין או בהחלטה; 

התנהגות מחוץ לכס השיפוט. 

אשר להתנהגות הראויה של שופט בשבתו לדין ולהתבטאויותיו במהלך המשפט קובע כלל 

11 לכללי האתיקה לשופטים, התשס”ז – 2007:

בשבתו לדין ינהג שופט בנוכחים בדיון לפניו - בעלי דין, באי כוחם, “11.  )א( 
עדים ובאי בית משפט אחרים - באורח מכובד, באורך רוח, במתינות,    
נינוחה. אווירה  באולם בית המשפט  וישרה  ובאדיבות,  בסובלנות     

כבודם של הנוכחים בדיון. ישמרו על  גם אחרים  כי  יעשה  )ב(   שופט    

יימנע שופט מהערות פוגעניות )ג(  במהלך המשפט ובהחלטותיו בכתב    
    או מעליבות כלפי כל אדם.

)ד(  ....   

)ה(  בהביעו דעה על אדם שלא היה צד להליכים, ייתן השופט דעתו לשאלה    
     אם ניתנה הזדמנות לאותו אדם להציג ענינו כהלכה לפני בית המשפט“.

במהלך שנת 2011 נמצאו 21 תלונות מוצדקות )24% מכלל התלונות המוצדקות( בכל 

הערכאות, שעניינן התנהגות בלתי ראויה של שופט.

להלן מספר דוגמאות להחלטות שניתנו בתלונות בקטגוריה זו.

מתלונן הכין חוות דעת מומחה מטעם אחד הצדדים שהוגשה לבית המשפט. למתלונן 

נודע, כי בדיון בו לא נכח, אמרה השופטת, כי המתלונן יהיה מוכן לכתוב כל מה שיתבקש 

ממנו. לאחר הדיון הגיש עורך הדין, שמטעם מרשיו הוגשה חוות הדעת, בקשה לפסול את 

השופטת מלשבת בדין, בין היתר, נוכח הדברים שאמרה על המתלונן. השופטת דחתה 

את בקשת הפסלות, וכתבה בהחלטתה, בין היתר, כי בדברים שאמרה לא היה כדי להביע 
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עמדה על כישוריו או יושרו של המתלונן. בתגובתה לתלונה הוסיפה, שלא הטילה בשום 

אופן ספק במקצועיותו של המומחה ולא הביעה עמדה לפיה אין משקל לחוות דעתו. הנציב 

קבע, כי משמעות הערתה של השופטת, שנאמרה במהלך הדיון, היא, כי חוות הדעת 

בכללותה איננה אלא פרי הכתבה ולא מסקנה מקצועית-עצמאית של המתלונן. ההערה 

נאמרה בעת שהמתלונן לא נכח בדיון, ונבצר ממנו להגיב לדברים בזמן אמירתם. התלונה 

נמצאה מוצדקת )מספרנו 863/10, שלום(.

דין ממשרדם את הנתבעת, הציע  ייצגה עורכת  דיון שבו  כי במהלך  דין הלינו,  עורכי 

השופט לעורכת הדין, כי הנתבעת תקבל על עצמה את האחריות לתאונת דרכים עליה 

נסבה התביעה, וציין כי דחיית ההצעה תוביל לחיוב הנתבעת בהוצאות. השופט הקציב 

לעורכת הדין מספר דקות כדי להתייעץ עם הנתבעת והפסיק לשם כך את הדיון. עורכת 

הדין הודיעה לבית המשפט, כי לא עלה בידה לקבל את עמדת הנתבעת בפרק הזמן הקצר 

שהוקצב לה. לפיכך, ביקשה להמשיך בדיון ולרשום בפרוטוקול את דברי האיום שהשמיע 

ונזף בה. המתלוננים הגישו בקשה לפסול את  השופט. בתגובה הרים השופט את קולו 

השופט מהמשך שמיעת התיק. השופט דחה את הבקשה, אולם בהחלטתו הביע התנצלות 

על הרמת הקול. הנציב קבע, כי יש למצוא את התלונה מוצדקת הן לעניין הרמת הקול 

בתגובה לכך שעורכת הדין לא קיבלה את הצעתו, והן לעניין סירובו לבקשת עורכת הדין 

לרשום את דבריה בפרוטוקול. בשניים אלה נהג השופט שלא כראוי, והיטיב לעשות כשהכיר 

בכך והתנצל )מספרנו 666/10, מחוזי(.

ייצג, להפצרות חוזרות ונשנות מצד  עורך דין הלין, כי משסרב, בשם הנתבעים שאותם 

ופוגעני. בשלב  יחס בוטה  נגדו  השופטת לסיים את ההליך בפשרה, היא החלה לנקוט 

מסויים ביקשה מהמתלונן להתנצל בפניה ומשביקש לדעת על מה נדרשת התנצלותו 

לתלונה מסרה השופטת,  אותו. בתגובתה  לחנך  כיצד  יודעת  אינה  לו שאימו  אמרה 

שהמתלונן התחצף וניהל דיון בצורה בלתי ראויה ובלתי מכובדת. כאשר הבהירה לו שמוטב 

שיתנצל על התנהגותו אמרה לו גם שיש להצטער על כך שהוריו לא לימדוהו שמן הנימוס 

להקשיב תחילה לדברי אחרים ולא להתפרץ לדברי האחר. בא כוח הצד שכנגד, אליו פנינו 

במסגרת בירור התלונה, מסר כי למיטב זכרונו אכן השופטת אמרה למתלונן שאימו לא 

חינכה אותו כראוי או נוסח דומה, והתנצלה על דבריה. הנציב קבע, כי גם אם נהג המתלונן 

שלא כראוי, עירוב אימו, או הוריו, על ידי השופטת, בכל נוסח שהוא, היה מיותר ובלתי ראוי. 

מטעם זה נמצאה התלונה מוצדקת )מספרנו 847/10, שלום(.

מתלונן הלין ששופטת הפעילה עליו לחץ רב ובלתי סביר במשך כשעתיים כדי שיסכים 

לדחות תביעה שהגיש, מבלי שהדברים מצאו ביטוי בפרוטוקול. בהחלטתו קבע הנציב, כי 

ניסיון שעושה בית המשפט לסיים דיון בהסכמה, חייב להיות תחום בזמן סביר. שאם לא כן 

עלול ניסיון שמתמשך יתר על המידה להיראות ככפיית הצעת ההסדר על הצדדים שלא 

ברצונם. במקרה זה, ראתה השופטת שאין בכוונת המתלונן לקבל את הצעתה, ועל אף 
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זאת ארך ניסיון השכנוע כשעתיים. לא ייפלא, על כן, כי המתלונן ראה התנהגות זו כלחץ 

שאינו ראוי שהופעל עליו. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 651/10, שלום(.

עורך דין, בא כוחו של נאשם, הלין, כי במהלך דיון החל השופט לצעוק עליו בשל אי הסכמתו 

לוותר על עדותו של אחד מעדי התביעה, תוך שהוא מכה על הדוכן. עוד הלין על עיכוב 

במתן החלטה בבקשה לתיקון פרוטוקול הדיון שאותה הגיש, ושלאחריה הגיש עוד ארבע 

ניתנה אף בחלוף חמישה חודשים מאז הוגשה הבקשה  וזו לא  בקשות למתן החלטה, 

דין נוסף, שייצג נאשם אחר בתיק(. הנציב קבע, כי הרמת קול  )לתלונה הצטרף עורך 

ודפיקה על הדוכן מצד שופט אינן ראויות לשמש אמצעי שיכנוע. ניכר מהתנהגות זו והן 

מנוסח ההחלטה שנתן בדיון, כי השופט יצא מגדרו נוכח אי הסכמתם של המתלוננים לקבל 

את הצעתו לוותר על עד התביעה. אשר לבקשה לתיקון פרוטוקול, הבקשה הראשונה למתן 

החלטה הגיעה אל שולחנו של השופט כשהיה בחופשה בחו”ל; בבקשה השנייה למתן 

החלטה הורה למתלוננים לצרף את תגובת התביעה; בבקשה השלישית הורה לתביעה 

להגיב לבקשה תוך 10 ימים. אשר לבקשה הרביעית מסר השופט בתגובתו לתלונה, כי ניטל 

העוקץ ממנה משהועבר התיק לשופט אחר, ואם עומדים המתלוננים על כך שהפרוטוקול 

יתוקן, עליהם לחדש את בקשתם. בקשר לכך קבע הנציב, כי לא ירד לסוף דעתו של השופט 

מדוע קיים קשר בין העברת התיק לשופט אחר לבין הבקשה הנוגעת לתיקון פרוטוקול של 

דיון שהתקיים בפניו, ואם אכן קיים קשר כזה, מדוע לא החליט כך. כן לא ברור, מדוע על 

המתלוננים להתחיל עתה את כל “הסיפור” של תיקון הפרוטוקול ולחדש את בקשתם, כפי 

שהציע השופט בתגובתו. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 107/11, שלום(.

	 התנהגות שופט טרם מינויו 

מתלוננת הלינה על שופט, כי בהיותו עורך דינה ייצג אותה באופן לקוי. הנציב קבע, כי יש 

שהוא מוצא, על פי נסיבות המקרה, לברר תלונה על התנהגות או התנהלות שופט טרם 

שהתמנה לשופט. אולם זאת כשלשכת עורכי הדין לא עסקה בתלונה בעת שהשופט היה 

עדיין עורך דין. בירור התלונה על ידי הנציב בא כדי למנוע מצב בו לא יהיה גוף שיברר אותה. 

שאם לא דנה הלשכה בתלונה בעת שהשופט היה עדיין עורך דין, אין לה עוד סמכות לברר 

תלונה על מי שאינו עורך דין. אם הלשכה קבעה את עמדתה בתלונה שהוגשה לה טרם 

שנתמנה עורך הדין לשופט, והחליטה בתלונה טרם המינוי, לא יברר הנציב תלונה שהוגשה 

לו, שהרי אין הוא דרגת ערעור על החלטת הלשכה. מאחר שבמקרה דנן החליטה  גם 

הלשכה לגנוז את התלונה לפני המינוי, אין לנציב סמכות לברר את התלונה )מספרנו 

126/11, משפחה(.
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	התנהגות בלתי ראויה מחוץ לכס השיפוט

בשנת 2011 נמצאו תלונה אחת ושתי בקשות בירור מוצדקות על התנהגות בלתי ראויה 

שלום; בקשת בירור   ,467/11 של שופט מחוץ לכס השיפוט )מספרינו בקשת בירור 

148/11, שלום; 596/10, שלום(. 

בבקשת בירור שהגישה נשיאת בית המשפט העליון נתבקש הנציב לברר טענות שעלו 

ומוסדות  ניסה שופט להשפיע על לשכת עורכי הדין  בכתבה שפורסמה בעיתון, לפיה 

האתיקה של הלשכה להקל בעניינה של עורכת דין שהורשעה על ידי בית הדין המשמעתי 

של הלשכה. השופט מסר בתגובתו, כי פנה לגורמים אלה בעקבות מידע שקיבל אודות 

מצוקתה הנפשית הקשה של עורכת הדין וחששו הכן לגורלה. הנציב קבע, כי אין לו ספק 

שהמידע שהובא לידיעת השופט לא איפשר לו להישאר אדיש. אולם הוא לא הסתפק בכך 

ששטח את חרדתו בפני הבאות בפני ראש לשכת עורכי הדין ובפני עורך הדין שייצג את 

לשכת עורכי הדין, אלא גם ביקש להשפיע על הלשכה להסכים להארכת המועד שקבע בית 

המשפט שדן בעניין לתחילת ריצוי העונש שהוטל על עורכת הדין. ניסיון זה הוא שהפך את 

התנהגותו של השופט לבלתי ראויה, ובקשת הבירור נמצאה מוצדקת )148/11, שלום(.

המתלונן, עורך דין, טיפל בהליך מסויים עבור לקוחו. בשלב מסויים היו ללקוח טענות על 

ידידו, להגיש בשמו תלונה  והוא ביקש משופט, שהיה  טיפול לקוי מצידו של המתלונן, 

ללשכת עורכי הדין. השופט הגיש את התלונה בשם הלקוח, מבלי לציין את דבר היותו 

וכן התקיימה פגישה  שופט. לאחר מכן התקיימה שיחת טלפון בין המתלונן לשופט, 

במשרדו של המתלונן שבה נכחו הלקוח והשופט. רק בתום הפגישה חשף השופט את 

זהותו )שמו והיותו שופט(. הנציב קבע, כי לא ניתן לבוא בתלונה על השופט על שלא הציג 

עצמו כשופט בתלונה שהגיש ללשכת עורכי הדין או שלא הציג עצמו כשופט במגעיו עם 

המתלונן, שהרי כלל 20)ב()2( לכללי אתיקה לשופטים, התשס”ז-2007 קובע, כי “שופט 

לא יציין את דבר היותו שופט ולא יעשה שימוש במסמך הנושא את תוארו כשופט בנסיבות 

שבהן עלול השימוש בתואר להיראות כניסיון לא ראוי להשיג מעמד מועדף”. אולם בעצם 

הגשת התלונה ללשכת עורכי הדין עבר השופט לכאורה על הוראת סעיף 20 לחוק לשכת 

עורכי הדין, התשכ”א-1961, המגדירה פעולות שלא ייעשו אלא על ידי עורך דין. יש לראות 

בתלונה ללשכת עורכי הדין מסמך בעל “אופי משפטי”, שהוגש לגוף בעל סמכות שיפוטית 

או מעין שיפוטית. הנציב הוסיף, כי גם אם לא עבר השופט על האיסור שבסעיף 20 לחוק 

לשכת עורכי הדין, הרי שבכל מקרה לא התנהג כמתחייב משופט, שכן מכלול מעורבותו 

האינטנסיבית והרגשית לטובת ידידו, ובכלל זה הביקור במשרדו של המתלונן, חרגה מגבול 

המותר והטעם הטוב. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 596/10, שלום(.
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ליקויים בניהול משפטפרק 88

השופט הוא המופקד על ניהולו התקין והראוי של המשפט, בכלל זה על סיומו של ההליך 

תוך זמן סביר וללא התמשכות יתר של ההליכים. 

בפרק זה מובאות דוגמאות להחלטות בתלונות על ליקויים שונים בניהול משפט, כגון 

החלטות בתלונות על התמשכות הליכים ועל עיכוב במתן החלטות ופסקי דין, החלטות 

בתלונות על ליקויים בניהול פרוטוקול, החלטות בתלונות על שימוש לקוי בטפסים, ועוד. 

בית המשפט העליון נתן פסק דין על דרך הפשרה במסגרת הליך של ערעור, בלי שקויימה 

דין  – 1984 לפיה, כל מי שהיה בעל  תקנה 424 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד 

בתובענה יהיה משיב בערעור. בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון לפני מתן פסק הדין 

על דרך הפשרה, היה בית המשפט מודע לכך, שלא כל בעלי הדין בהליך שהתקיים בבית 

המשפט קמא צורפו כבעלי דין בערעור, אך לא היה מודע לכך שבעלי הדין שלא צורפו 

לערעור עלולים להיפגע מפסק דינו. הנציב קבע, כי מצב דברים זה ממחיש את החשיבות 

שבהוראת תקנה 424 והצורך כי בית המשפט יקפיד כי תקויים. אם היה בית המשפט 

מקיים דיון בשאלת צירופם של יתר בעלי הדין שהיו בבית המשפט קמא מיד כשנתברר 

לו, כי המערערים לא קיימו את חובתם על פי תקנה זו, כי אז הייתה נמנעת התסבוכת 

שנגרמה למתלונן. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 754/11, עליון(.

נתבע הגיש התנגדות לביצוע שטר. המתלוננת-התובעת הודיעה על הסכמתה למתן 

רשות להתגונן. בית המשפט נעתר לבקשת הרשות להתגונן, והתיק עבר לדיון בסדר דין 

מהיר. מפרוטוקול הדיון שהתקיים עולה, כי בא כוח המתלוננת הפריע למהלכו התקין 

של הדיון, ומשכך החליט השופט להפסיקו ולדחותו למועד אחר, על פי סמכותו. משמצא 

השופט כי יש לדחות את המשך הדיון למועד אחר, התחייב מתקנה 214יד)א( לתקנות 

סדר הדין האזרחי, התשמ”ד – 1984, כי מועד הדיון בתובענה לא יידחה ביותר “מארבעה 

עשר ימים מיום הדיון האחרון בה, אלא באישור נשיא בית המשפט או סגנו”. אישור כזה 

לא התבקש ולא נתקבל. הנציב קבע, כי הוא ער ליומנם העמוס של השופטים, וכי קביעת 

מועד לדיון תוך 14 יום מיום הדיון האחרון, אינה מעשית ברוב המקרים. אולם התקנה אף 

היא היתה ערה לכך ולפיכך השאירה לשופט “פתח מילוט”, בכך שדרשה אישור של נשיא 

בית המשפט או סגנו לדחייה ארוכה יותר. אין הצדקה למסקנה, כי דרישה זו של התקנה 
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אינה מעשית ואין מורים כן. כל עוד עומדת התקנה בתוקף ולא שונתה, יש לנהוג לפיה, 

על אף הטרחה הכרוכה בכך. אישור כאמור לא התבקש ולא ניתן, כדרישת התקנה, ולפיכך 

התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 490/11, שלום(. הפרטים הובאו גם בעמדת נציב מס’ 

.2/11

נגד מתלונן הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת תנועה. שני עדי התביעה, שהם שוטרים, 

לא התייצבו לדיון, ולפיכך לא התקיים הדיון באותו יום. בהחלטה שנתן ביקש השופט, כי 

בישיבת ההוכחות הבאה, תסביר התביעה את פשר אי התייצבות העדים, ובית המשפט 

ישקול הטלת הוצאות על המדינה לטובת המתלונן בקשר לכך. השופט ציין את שמו 

של שופט אחר, אשר יישמע את ההוכחות, והפנה את תשומת ליבו להחלטה זו. לטענת 

המתלונן, השופט ששמע את ההוכחות התעלם מההחלטה שנתן קודמו, על אף שהוא 

)המתלונן( הסב את תשומת לבו אליה. בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי ההחלטה לא 

וכי הוא סבור שאין מקום, בנסיבות העניין, להטיל הוצאות על המדינה.  מחייבת אותו, 

הנציב קבע, כי גם אם צודק השופט שההחלטה שנתן קודמו לא מחייבת אותו, ואף אם 

אינו סבור כי יש להטיל הוצאות על המדינה, לא היה זה ראוי להתעלם מן ההחלטה לחלוטין, 

כאילו לא ניתנה. השופט הקודם הפנה את תשומת לבו של השופט להחלטה, וגם המתלונן 

עשה כן. התעלמות מההחלטה לא עולה בקנה אחד עם חובת הכיבוד ההדדי החלה בין 

שופטים. מטעם זה נמצאה התלונה מוצדקת )מספרנו 516/11, תעבורה(.

מתלונן, משיב בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי, הלין על קיום דיון בערעור בהעדרו. 

לו. בירור הנציבות  ולא קיבל את ההזמנה שנשלחה  לדיון  כדין  הוזמן  לדבריו, הוא לא 

במזכירות בית המשפט העלה, כי באישור המסירה של ההזמנה לדיון שנשלחה למתלונן, 

ידוע”. דבר זה לא צויין  “לא  יד:  אך בסמוך לכך נרשם בכתב  “לא נדרש”  סומנה התיבה 

בהחלטת בית המשפט לקיים את הדיון בהעדר המתלונן ואף לא בפסק הדין שניתן. לאחר 

שהמתלונן ביקש מבית המשפט לדון בערעור בשנית או לבטל את פסק הדין, קיים בית 

המשפט דיון במעמד שני הצדדים. הנציב קבע, כי בית המשפט לא נתן את דעתו בשני 

הדיונים שהתקיימו בפניו, לתקפותה של ההזמנה, נוכח כל המצויין בה. התלונה נמצאה 

מוצדקת )מספרנו 423/11, מחוזי(.

מתלוננים, בני משפחה אחת, הגישו בקשה לדחיית מועד דיון שנקבע, נוכח מצבו הרפואי 

הקשה של אבי המשפחה, שנגדו התנהל הליך בבית המשפט. לבקשה צורפו אישורים 

שונים שהעידו על מצבו. השופטת כתבה בהחלטה שאין כל סיבה לדחיית הדיון והבקשה 

ידי  דין, שנשכר על  ועורך  ימים אחדים לפני מועד הדיון,  נדחתה. אבי המשפחה נפטר 

המשפחה, ביקש לדחות את הדיון, והשופטת נעתרה לבקשה. הנציב קבע, כי השאלה, 

אם ראוי היה בנסיבות המקרה לדחות את הדיון היא עניין שבשיקול דעת של השופטת, 

שבו אינו מתערב. אלא שלהשקפתו, כשהנימוק בבקשת הדחייה היה מצבו הקשה של 

אבי המשפחה, שהיה על ערש דווי, לא ניתן היה להסתפק באמירה סתמית בהחלטה על 
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העדר סיבה לדחיית הדיון, והתחייב הסבר קצר לכך. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 

227/11, מחוזי(.

	שימוש בטפסים 

ואינו מובן, ולא ברור  מתלונן, שנגדו הוצא צו מעצר, הלין כי הצו שנמסר לו אינו קריא 

ממנו מה נתבקש בו ובמסגרת איזה הליך ניתן. הנציב קבע, כי הנושא של דרך מילוי צו 

מעצר עלה על סדר יומה של הנציבות לא אחת בעבר, ואין לו אלא לחזור על כך, כי אין 

די בכך שהפרטים הנדרשים לפי סעיף 18)א( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – 

יופיעו בבקשה לצו המעצר ובהחלטה בה, ועליהם, כהוראת  מעצרים(, התשנ”ו-1996 

סעיף זה, להיות מפורטים גם בצו המעצר אשר נמסר לחשוד בעת מעצרו. מילוי הצו בצורה 

לקויה עלול ליצור תחושה, כי ההחלטה שבו ניתנה כלאחר יד, ללא שיקול דעת. על אחת 

כמה וכמה שיש להקפיד הקפדה יתירה כשמדובר בצו הפוגע בחירותו של אדם. תשומת 

לבם של שר המשפטים ומנהל בתי המשפט הופנתה פעם נוספת לעניין עידכון טופס צו 

המעצר שבתקנות )מספרנו 3/11, שלום(1.

כגון מספר תיק בית  נדרשים,  כי בצו חיפוש שקיבל לא הופיעו פרטים  מתלונן הלין, 

המשפט, מהות החשד, כתובת, תאריך הוצאת הצו ושם השופט שנתן את הצו. עיון בחלקו 

של המסמך המופיע תחת הכותרת “החלטת שופט/ת – צו חיפוש” )שהוא החלק המוצג 

על ידי המשטרה למחזיק בנכס כשהיא באה לבצע את צו החיפוש(, מראה שלא מצויין 

בו מספר תיק בית המשפט, ולא מצויין בו בתמצית מהות החשד והעילה למתן הצו, כפי 

שנדרש. חותמת בית המשפט, הכוללת את שמו של השופט שנתן את הצו ותאריך מתן 

הצו אכן הושמה על הצו המקורי, אולם בצילום שצירף השופט לתגובתו לתלונה ובצילום 

שצורף לתלונה מטושטשת החותמת לחלוטין, באופן שלא ניתן לקרוא פרטים אלה. הנציב 

קבע, כי צו החיפוש לוקה בחסר, והתלונה נמצאה מוצדקת. תשומת לבו של מנהל בית 

המשפט הופנתה להחלטה )מספרנו 805/11, שלום(.

ייצג נאשם בתיק תעבורה. פרוטוקול הדיון נרשם בכתב ידה של השופטת על  עורך דין 

גבי טופס פרוטוקול הנוהג בבית הדין לתעבורה. עורך הדין טען, כי בדיון שהתקיים הוא 

הודה בשם מרשתו בעבירה. לאחר ההודאה ביקשה המאשימה לתקן את כתב האישום, 

ולאחר שהשופטת נעתרה לבקשה, ביקש לחזור בו מן ההודאה. בירור התלונה העלה, כי 

הפרוטוקול שנרשם לא משקף את מה שארע בדיון. הנציב קבע, כי עומס העבודה אינו 

מצדיק תופעה בה פרוטוקול של בית משפט אינו משקף, ולו במעט, את שהתרחש בבית 

המשפט, גם אם נעזר בית המשפט בטופס מודפס. אם טופס כזה אינו מתאים יש להחליפו 

באחר, אולם אין להעלות על הדעת, כי בית המשפט יוציא מתחת ידיו פרוטוקול שלמעשה 

  להחלטה דומה ראו בדוח הנציבות לשנת 2010 )2011(, 57.
1
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אינו משקף כלל את הדיון. התלונה נמצאה מוצדקת. תשומת לבו של מנהל בתי המשפט 

הופנתה לאמור בהחלטה בכל הנוגע לטופס המשמש את שופטי התעבורה )מספרנו 

851/10, תעבורה(.

	התמשכות הליכים ועיכוב במתן החלטות ופסקי דין 

במהלך שנת 2011 נמצאו 25 תלונות מוצדקות )28% מכלל התלונות המוצדקות( בכל 

דין. להלן מספר  ופסקי  ועיכוב במתן החלטות  הערכאות, שעניינן התמשכות הליכים 
דוגמאות להחלטות שניתנו בקטגוריה זו.

מתלונן, שנתפס כשהסתנן לישראל, הגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על 

החלטת בית המשפט המחוזי בעניינו. המתלונן, באמצעות בא כוחו, הלין על כך, שבחלוף 

וציין בתלונה,  למעלה מארבעה חודשים מאז הוגשה הבקשה טרם ניתנה בה החלטה, 

כי הוא שוהה במעצר מינהלי מזה שנתיים. בפרק זמן זה פנה המתלונן פעמיים לבית 

המשפט העליון בבקשה למתן החלטה, אולם זו לא ניתנה אלא כשבועיים לאחר הגשת 

התלונה. בינתיים גורש המתלונן  מהארץ. בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי נתכוון ליתן 

החלטה מקיפה ומפורטת, נוכח הצורך במתן החלטה מנחה בסוגייה, וכי נדרשה גם בחינה 

מעמיקה של המחלוקות העובדתיות שהתגלו בין הצדדים. ההמתנה מצידו של השופט גם 

באה, לדבריו, בין היתר, כדי לאפשר למתלונן למצות את סעדיו – לטובתו. הנציב קבע, כי 

גם אם יש לתת משקל לכל האמור בתגובת השופט אשר לסיבות לעיכוב במתן ההחלטה, 

לא נמצא הסבר לכך שבשתי הבקשות שהגיש המתלונן למתן ההחלטה לא הייתה כל 

התייחסות מצד השופט. מאחר שבינתיים ניתנה החלטה בבקשת רשות הערעור, קבע 

הנציב שהבירור מוצה )מספרנו 632/11, עליון(.

עורך דין שייצג נתבע, הלין, כי שופטת פרשה מכס השיפוט בלי שנתנה פסק דין בתיק, 

שבו נשמעו הוכחות והוגשו סיכומים. בירור הנציבות העלה, כי מאז הגשת סיכומי התשובה 

10 חודשים לכתוב  לפניה  ועד למועד פרישתה של השופטת עמדו  לסיכומי הנתבע 

פסק דין בתיק. אם נוסיף על כך את שלושת החודשים שאחרי הפרישה, כי אז הסתכמה 

התקופה לכתיבת פסק הדין ב-13 חודשים. הנציב קבע, כי תקופה זו הייתה ארוכה דיה 

כדי לתת בה את פסק הדין, אפילו היה הדבר כרוך במאמץ )ואפילו במאמץ יתר( בהעדר 

עוזרת משפטית או קלדנית. חובה היה על השופטת לשקול, כי אם לא תתן פסק דין, כי 

אז קיים חשש שהדיונים בתיק )שהוגש בשנת 2006( יירדו לטמיון, והדיון יחל מחדש בפני 

שופט אחר, על כל עינוי הדין וההוצאות הכרוכות בכך. תוצאה זו הינה בלתי נסבלת. שופט 

אינו רשאי להשיל מעצמו את חובתו לסיים את שלושת החודשים שלאחר הפרישה בלי 

להשאיר אחריו תיקים למתן פסקי דין. עליו למלא חובה זו כלפי בעלי הדין והציבור, בלי 

לחסוך מאמץ, אלא אם נתקיימו נסיבות יוצאות דופן שלא איפשרו לו לעמוד בחובתו. לא 

זה המקרה בתלונה זו, שנמצאה מוצדקת. עוד קבע הנציב, כי מסקנתו ממקרה זה היא, 
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כי על מנהל בתי המשפט לשקול הוצאת הנחיות מתאימות לשופטים לפני פרישתם, מעין 

ולנשיאו”, אשר יסדירו את הפן המינהלי בנדון, על כל היבטיו,  “הוראות לשופט הפורש 
שלום(. הפרטים  ובכלל זה גם את מעורבותו של נשיא בית המשפט )מספרנו 597/11, 

הובאו גם בעמדת נציב מס’ 3/11.

כתב תביעה הוגש לבית משפט השלום בשנת 2008. בכל אחת מהשנים 2011-2009 

וישיבת קדם משפט רביעית נקבעה בשנת  התקיימה בתיק ישיבת קדם משפט אחת, 

2012. הנציב קבע, כי אינו רואה מקום להתערב בשיקול דעתו של השופט על שראה 

לקבוע ארבע ישיבות קדם משפט, וגם אינו מתעלם מתגובתו של השופט לפיה התנהלות 

הצדדים תרמה להתמשכות ההליך. עם זאת, לא ניתן לקבל את התוצאה, כי עד היום טרם 

נסתיימו ההליכים המקדמיים בתביעה. נחרצות יתר לסיים את המשפט, היא שנדרשה 

מצד השופט, אפילו היה צורך בארבע ישיבות של קדם משפט. אין להסכים עם ניהול תיק 

שבו מתקיימת ישיבת קדם משפט אחת כל שנה, גם אם קיים עומס עבודה. האחריות 

הבלעדית לניהול המשפט באופן שיימנע עינוי דין מונחת על כתפיו של השופט הדן בתיק. 

התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 768/11, שלום(.

בתלונה על עיכוב במתן החלטה בבקשת פסלות נמצא, כי חלפו כחודשיים וחצי מאז 

קיבלה השופטת את תגובת הצד שכנגד לבקשה ולא ניתנה החלטה. הנציב קבע, כי אינו 

מתעלם מדברי השופטת בתגובתה לתלונה על עומס העבודה הכבד והקדימות שהיה 

וניתן היה לתת את  עליה לתת לתיקים אחרים טרם שיצאה לשבתון. אולם ראוי היה, 

ההחלטה בבקשה מוקדם יותר. זאת לא רק מן הטעם הנעוץ בהוראת סעיף 77א)ב( לחוק 

בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ”ד – 1984, על מתן החלטה לאלתר בטענת פסלות, 

אלא גם מעמדת השופטת עצמה, לפיה בקשת הפסלות נראתה על פניה כבקשה שאין 

בה ממש. אם בבקשת סרק מדובר, על אחת כמה וכמה שהתחייב להסירה לאלתר מסדר 

היום. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 715/10, מחוזי(. 

ביקשה המתלוננת  לתיק בית המשפט,  סיכומים מטעמם  הגישו  דין  לאחר שבעלי 

)התובעת( לצרף פסק דין כאסמכתא לסיכומיה, והשופט נעתר לבקשה. כעבור כשנה 

הגישה גם הנתבעת בקשה להוספת פסק דין כאסמכתא לסיכומיה. השופט ביקש את 

וזו הסכימה ובלבד שתינתן לה הזדמנות להתייחס לפסק  הסכמת המתלוננת לבקשה, 

הדין שצירופו נתבקש על ידי הנתבעת. המתלוננת הגישה את תגובתה כאמור ובמועד זה 

הורה השופט למזכירות להעביר אליו את התיק, יחד עם התגובה. המתלוננת הלינה על אי 

מתן פסק דין בתביעה שהגישה בשנת 2008, והביעה ספק אם תזכה לראות את פסק הדין 

נוכח גילה. הנציב קבע, כי מהנתונים בפניו עולה, שהתיק היה בשל למתן פסק דין לכל 

המאוחר בעת שניתנה למתלוננת רשות לצרף פסק דין כאסמכתא לסיכומים שהגישה. 

במשך שנה תמימה מאז היה התיק מונח בלי שניתן בו פסק דין. רק לאחר תום השנה 
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קם התיק “לתחייה” כשביקשה הנתבעת גם היא להגיש פסק דין כאסמכתא לסיכומיה. אין 

בבקשת הנתבעת כדי לרפא את העיכוב במתן פסק הדין עד אז. התלונה נמצאה מוצדקת 

)מספרנו 461/11, שלום(.

מתלונן הגיש תביעה לפריסת חוב מזונות מן העבר ובקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל 

בגין חוב זה. בשלב מסויים הגיש בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. משלא ניתנה החלטה, 

הגיש בא כוחו עוד בקשה למתן החלטה ולאחר מכן הגיש בקשה נוספת למתן פסק דין 

כי  נכות, הלין  ניתנו בהן החלטות. המתלונן, המתקיים מקצבת  בהעדר הגנה, אך לא 

כתוצאה מהעיכוב במתן החלטה ננקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל, וכן לא שולמה לו קצבת 

הנכות מהביטוח הלאומי, וכתוצאה מכך אין בידו לשלם את הוצאותיו השוטפות עבור דיור 

ומזון. את העיכוב במתן פסק הדין הסביר השופט בשורה של תקלות מערכתיות במערכת 

“נט-המשפט” ובמיוחד באי סימון הבקשות כדחופות בסל המשימות שלו. בנסיבות העניין, 
ולאור הסברו של השופט, לא מצא הנציב מקום לקבוע כי התנהלותו של השופט חרגה מן 

הראוי. עם זאת, מצא כי התלונה מוצדקת מבחינה מערכתית, והפנה את תשומת לבו של 

מנהל בתי המשפט להחלטה )מספרנו 801/10, משפחה(.

	העדר תיעוד מספיק בפרוטוקול 

מתלונן, משיב בערעור, הלין כי למרות שבתחילת הדיון בערעור נמסר לשופט כי בא כוחו 

יאחר לדיון בערעור, שמע השופט את טענותיו של בא כוח הצד שכנגד וגם החל לרשום 

את הפרוטוקול. הנציב קבע, כי משהחליט השופט שלא להמתין לבא כוחו של המתלונן 

ולהתחיל בדיון בהעדרו בשעה הקבועה, התחייב כי מרגע זה ישקף הפרוטוקול את דבריו 

של בא  כוח הצד שכנגד ותינתן החלטה פורמלית שלא להמתין לבא כוחו של המתלונן, 

ולאחריה פרטי הדיון שהתקיים בהעדרו. רישום כזה לא נעשה על אף הוראת סעיף 68א 

לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ”ד-1984. מטעם זה נמצאה התלונה מוצדקת 

)מספרנו 537/11, מחוזי(.

לנציבות הוגשו שתי תלונות. האחת, על ידי בני זוג נתבעים, והשנייה, על ידי עורכת דין 

ידי המזכירות  שייצגה אחד מהם. בהחלטה שנתנה השופטת נכתב, כי היא תועבר על 

ללשכת עורכי הדין, לשם בחינת ההיבטים האתיים שבהתנהגות עורכת הדין. בא כוח הצד 

שכנגד מסר בתגובתו לתלונה, כי בסוף הדיון הוא פנה אל השופטת כדי שתשקול בשנית 

את התלונה ללשכת עורכי הדין, מאחר שמדובר בסנקציה קיצונית למתלוננת. הנציב 

קבע, כי מן הראוי היה לתעד בפרוטוקול את פניית עורך הדין לשופטת לשקול בשנית את 

הגשת התלונה על המתלוננת, על מנת שגם דברים אלה יהיו בפני לשכת עורכי הדין, אליה 

הפנתה  השופטת את החלטתה. בכך מוצה בירור התלונה )מספרינו 564/11 ו- 638/11, 

שלום(.
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נגדית של תובעים, הוצאו הנתבעים מאולם הדיונים. לאחר הדיון התברר  בזמן חקירה 

לאחד הנתבעים )המתלונן(, כי התובעים השמיצו את הנתבעים ללא כל יסוד, והם לא 

יכלו להגיב לכך מאחר שהיו מחוץ לאולם. בפרוטוקול הדיון לא נרשם דבר לגבי הוצאתם 

מהאולם. הנציב קבע, כי זכותו של בעל דין להיות נוכח במשפטו היא זכות בסיסית. הוצאתו 

מאולם המשפטים בעת הדיון בעניינו חייבת למצוא ביטוי בפרוטוקול והנמקה בהחלטה. 

באלה יתועד מי יזם צעד זה, תגובת בעל הדין טרם שהוצא )או תגובת בא כוחו(, ועל הכל 

מתחייבת, בהעדר הסכמה, הנמקה לצעד חריג זה. במקרה דנן, לא היה בידי הנציב לקבוע 

מי יזם את הוצאת הנתבעים מהדיון, אולם מכל מקום ברור שהפרוטוקול לא משקף דבר 

בעניין, אינו מציין את עמדת בא כוח הנתבעים ליוזמה האמורה, ואין החלטה על הוצאת 

בעלי דין מהאולם ושובם אליו מאוחר יותר, והטעם ל”הסדר” זה. התלונה נמצאה מוצדקת 

)מספרנו 250/11, שלום(.
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פגיעה בעיקרי הצדק הטבעיפרק 99

בסעיף 14)א( לחוק הנציבות משתרע גם על מקרים של אי  “דרך ניהול משפט”  הדיבור 

הקפדה על עיקרי הצדק הטבעי, כגון פגיעה בזכות הטיעון או בזכות להישמע. 

במהלך שנת 2011 נמצאו 10 תלונות מוצדקות )11% מכלל התלונות המוצדקות( בכל 

הערכאות, שעניינן פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי. 

להלן מספר דוגמאות להחלטות שניתנו בנושא זה.

	מראית עין של ניגוד עניינים

בנושא ניגוד עניינים, יש לפנות  באחת התלונות קבע הנציב, כי בהעדר “תורה שבכתב” 

לנורמות אתיות כלליות. כפי שמציינת ד”ר לימור זר-גוטמן במאמרה “ניגוד עניינים אצל 

)פורסם בספר ניגוד עניינים: במרחב הציבורי  שופטים: בין דיני פסלות שופט לאתיקה” 

429(, יש להבחין  )עורכים דפנה ברק-ארז, דורון נבות ומרדכי קרמניצר( )2009( עמ’ 

בין ניגוד עניינים משפטי, מכוח דיני פסלות השופט מלשבת בדין, לבין ניגוד עניינים אתי. 

האתיקה המקצועית מטילה על השופט את החובה האתית שלא להיעצר בדיני הפסלות, 

ובמצב שבו הכלל המשפטי מוביל למסקנה, שאין לחייב את פסילתו מלשבת בדין, שומה 

עליו להמשיך וליישם גם את המבחן לקביעת ניגוד עניינים אתי. מן הנמנע לפרט ברשימה 

ויש  ידועות לצדדים,  סגורה את הנסיבות המקימות חובה לשופט לגלות נסיבות שאינן 

לבחון כל מקרה ומקרה לגופו. לא למותר להוסיף, כי ספק המתעורר בלבו של השופט אם 

נתקיימו הנסיבות המחייבות גילוי, חייב לפעול לטובת הגילוי. התלונה נמצאה מוצדקת 

)מספרינו 33/11 ו-34/11, מחוזי(. הדברים הובאו גם בעמדת נציב מס’ 1/11. 

במקרה אחר הפנה הנציב את תשומת לב נשיאת בית המשפט העליון ושר המשפטים 

לכך, כי כלל 15)ב()2( לכללי אתיקה לשופטים, התשס”ז-2007, כמו גם סעיף 77א)א1(

)2( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ”ד-1984, מתייחסים לעניין שיש לשופט 

ואין הוראה בחוק  )או לבן משפחה מדרגה ראשונה של השופט( בזמן שמיעת ההליך, 

או בכללים המונעת משופט לשבת בדין עקב עניין מן העניינים המנויים בהוראות הנ”ל 

שמקורו בפרק הזמן שקדם לשמיעת ההליך, כמו גם התייחסות למשך הזמן שחלף עד 

לשמיעת ההליך אם נפסק הטיפול בעבר, דוגמת פרק הזמן )של חמש שנים( שנקבע 

בכללים 15)ב()4( ו-)5( לכללי האתיקה. לדעת הנציב, תקופה זו של חמש שנים ראויה 
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להיקבע גם לצורך חובת היידוע לבעלי הדין )מספרנו 703/11, מחוזי(. הדברים הובאו גם 

בעמדת נציב מס’ 5/11.

בין מתלונן לאשתו התנהלו הליכים משפטיים בבית משפט לענייני משפחה. המתלונן הלין, 

כי כשעמד להגיש ערעור על פסק הדין שנתן השופט, נודע לו מבא כוחו, שייצגו בערעור, כי 

העוזרת המשפטית של השופט עבדה בעבר עם עורכי הדין שייצגו את התובעת, ושמה אף 

מופיע בכתבי הטענות בין שמותיהם, אולם השופט לא חשף פרטים אלה במהלך כל שנות 

הדיון. בערעור שהגיש המתלונן על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, ובו ציין את המידע 

האמור, הפנה אותו בית המשפט המחוזי אל בית המשפט שנתן את פסק הדין. בקשת 

פסלות שהגיש המתלונן )לאחר פסק הדין( נדחתה על ידי השופט. בירור התלונה העלה, 

כי החל מתחילת עבודתה של העוזרת המשפטית בלשכתו של השופט ועד לשלב כתיבת 

פסק הדין, היא לא הייתה מעורבת כלל בטיפול בתיק. מטעם זה, בין אם ידע בא כוחו של 

המתלונן כי היא עבדה קודם לכן במשרד בא כוח התובעת ובין אם לאו, ממילא לא הייתה 

מוטלת על השופט חובת יידוע לפחות עד לשלב כתיבת פסק הדין. השאלה אותה מצא 

הנציב לברר הייתה, אם ראוי היה, כי השופט יטיל על העוזרת המשפטית לסייע לו בהכנת 

חוות הדעת לקראת כתיבת פסק הדין, מאחר שעבדה בעבר במשרדו של בא כוח התובעת. 

גם בהנחה שחוות הדעת נכתבה על ידי העוזרת המשפטית כמה חודשים לפני מתן פסק 

וחצי לפחות מאז עזבה את משרד בא כוח  הדין, הרי שחלף פרק זמן של שלוש שנים 

התובעת ועד תחילת מעורבותה בתיק. פרק זמן זה הוא ארוך דיו כדי להסיר חשש למראית 

עין של ניגוד עניינים, ומכאן שלא נפל פגם בשיקול דעתו של השופט בהחליטו לבקש את 

סיועה של העוזרת המשפטית בשלב זה. התלונה נדחתה )מספרנו 649/11, משפחה(.

לאחר שניתנה החלטה בתלונה, ביקש המתלונן מהנציבות לברר, אם לעסקיו של בעלה 

של השופטת שדנה בתיק נשוא התלונה יש קשר עסקי עם הנתבעת אותה תבע בתיק. 

ייעוץ לתאגידים שונים.  כי משרדו של בעלה עוסק במתן שירותי  השופטת הבהירה, 

בעקבות בירור שערכה במשרדו של בעלה נודע לה, כי בין לקוחותיו של בעלה נמנית חברה 

שכוללת, בין היתר, את חברת האם של הנתבעת, אולם אין כל קשר בין הכנסות משרדו 

של בעלה והייעוץ שהוא נותן לחברות במעלה השליטה של אותה חברה, לבין פעילותה 

של הנתבעת. הנציב קבע, כי מאחר שדבר הקשר שבין משרדו של בעלה לחברות במעלה 

השליטה של אותה חברה נודע לשופטת לאחר בירור שערכה בעקבות פניית הנציבות 

אליה, הרי שהדברים לא היו בידיעתה שעה שדנה בעניינו של המתלונן, ודין התלונה בעניין 

זה להידחות. עם זאת העיר הנציב, כי לדעתו ראוי הוא, למען הסר ספק לגבי חובת הגילוי 

הנאות, כי השופטת תביא את המידע לידיעת בעלי הדין, ככל שהיא דנה או תדון בעתיד 

בעניינה של הנתבעת, לכל התייחסות שימצאו לנכון )מספרנו 784/11, מחוזי(.
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מתלוננת, שבעלה הורשע, הלינה כי הובא לידיעתה שבין השופט שדן בעניינו של בעלה 

לבין באת כוח המאשימה התקיימו קשרי עבודה קרובים. לדבריה, השניים קיימו לאורך 

כל תקופת המשפט פגישות עבודה מרובות והיו שותפים לניסוח הצעות חקיקה שעסקו 

בשינוי החוק הנוגע לניהול משפט בעבירות מסוג העבירה בה הורשע בעלה. המתלוננת 

הלינה על כך שהשופט לא דיווח לבעלה ולבאת כוחו על קשרים אלה, וכי היה חייב לגלותם 

ולטובת תקינות ההליך.  ולו למען הסר כל ספק  אפילו סבר כי אין מניעה שיישב בדין, 

בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי לצורך הכנת נייר עמדה לשר המשפטים והופעתו בפני 

וועדת החוקה חוק ומשפט בכנסת, שמע מיוזמתו דעות שונות, ובכלל זה גם את דעתה 

של באת כוח המאשימה )מתוקף תפקידה(, בפגישתו עימה. הנציב קבע, כי בכל הנוגע 

נייר העמדה והצגתו לשר, מן הראוי  לפגישתו של השופט עם הפרקליטה לצורך הכנת 

היה כי עובדה זו תובא לידיעת הנאשם ובאת כוחו. זאת במיוחד כשהשיחה עם הפרקליטה 

אשר הופיעה אותה שעה בתיקו של הנאשם, סבה על עבירות מסוג העבירה שבה הואשם. 

בכפוף להערה זו, נדחתה התלונה )מספרנו 297/11, מחוזי(.

	אי מתן זכות תגובה

דין שניתן לטובתו של מתלונן בבית  שופט דן בבקשת רשות ערעור שהוגשה על פסק 

יש להפחית את הסכום שנפסק לטובת  כי  המשפט לתביעות קטנות. השופט פסק, 

המתלונן והשית עליו הוצאות לטובת המבקש. לאחר שהסתיים הדיון, הגיש המבקש בקשה 

בכתב לשלם את סכום פסק הדין בשלושה תשלומים שווים והשופט נעתר לבקשה. הנציב 

קבע, כי ההחלטה שניתנה לאחר מתן פסק הדין, פגעה בעיקרי הצדק הטבעי. היה על  

השופט לבקש את תגובת המתלונן לבקשת המבקש לפרוס את חובו על פי פסק הדין. 

מטעם זה נמצאה התלונה מוצדקת )מספרנו 834/10, מחוזי(. 

לדוגמאות נוספות לפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי ראו בפרק 11 ובפרק 13.
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בתי המשפט לתביעות קטנותפרק 1010

סדרי הדין הנהוגים בבית המשפט לתביעות קטנות שונים מאלה הנהוגים בשאר הערכאות. 

ייצוגם של בעלי הדין אלא ברשות בית המשפט )סעיף 63 לחוק בתי  כך, חל איסור על 

המשפט ]נוסח משולב[, התשמ”ד – 1984(; חובת רישום פרוטוקול חלה רק על תמצית 

דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת הדיון )תקנה 14 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות 

)סדרי דין(, התשל”ז – 1976(, וחלה חובה ליתן פסק דין תוך לא יאוחר משבעה ימים מתום 

הדיון בתביעה )תקנה 15)א( לתקנות הנ”ל(. סדרי הדין המיוחדים נועדו לשרת את מטרתו 

של בית משפט זה.

בשנת 2011 התקבלו 118 תלונות על בתי משפט לתביעות קטנות, וניתנו 108 החלטות 

7 מהתלונות נמצאו מוצדקות )כ-8% מכלל התלונות  בתלונות על בתי משפט אלה. 

המוצדקות(.

	 ייצוג בעל דין

כאמור, ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות הוא רק ברשות בית המשפט. זאת בין 

אם הייצוג הוא על ידי עורך דין ובין אם הייצוג הוא על ידי אחר, כאמור בסעיף 63 לחוק בתי 

המשפט ]נוסח משולב[, התשמ”ד – 1984:

“63 )א(   ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה רק 
דין רשאי, ברשות בית  ומטעמים מיוחדים שיירשמו; בעל  ברשות בית המשפט 
המשפט, להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לענין זה שר המשפטים, ובמקרה זה 

ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג כפי שיורה. 

יכול אדם, באישור בית המשפט לתביעות  )א(,  )ב(   על אף הוראות סעיף קטן 
קטנות, לייצג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות, אם בעל הדין ייפה את כוחו 
וייפוי הכוח הוגש לבית המשפט לתביעות קטנות; אין לייצג אדם לפי סעיף  לכך 

קטן זה – 
)1(   אם המייצג עוסק בייצוג בדרך קבע; 

)2(   אם הייצוג נעשה במהלך הרגיל של עסקיו של המייצג; 
)3(   אם הייצוג נעשה בתמורה”. 

להלן מספר החלטות בתלונות שנסבו על ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות.
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דין. כעולה  ידי עורך  מתלונן הלין על כך ששופטת התירה לצד שכנגד להיות מיוצג על 

מפרוטוקול הדיון, משהביע המתלונן את מחאתו על כך שהצד שכנגד מיוצג על ידי עורך 

דין, דחתה השופטת את התנגדותו, אולם איפשרה לו לבקש את דחיית הדיון כדי שיוכל אף 

הוא להיות מיוצג בישיבה הבאה על ידי עורך דין. המתלונן השיב לכך בשלילה. הנציב קבע, 

כי השופטת לא נתנה החלטה בכתב הדוחה את התנגדותו של המתלונן ואת הטעמים 

שהביאו אותה לתת רשות לצד שכנגד להיות מיוצג על ידי עורך דין, כנדרש בסעיף 63)א( 

הנ”ל. מטעם זה )ומטעם העובדה, שפסק הדין ניתן באיחור( נמצאה התלונה מוצדקת 

)מספרנו 356/11(.

מתלוננת הלינה, כי לדיון בתביעה שהגישה נגד נהג וחברת הביטוח שביטחה אותו, היה 

נציג החברה עורך דין, ומשכך יחסי הכוחות בין הצדדים לא היו שווים. בתגובתה לתלונה 

מסרה השופטת, כי לא ביררה בדיון את מעמדו של נציג חברת הביטוח, אשר לא הציג 

עצמו כעורך דין ולא היה לבוש במדי משפט. משכך לא הייתה לה סיבה להניח שהוא עורך 

דין. גורם מחברת הביטוח, שאליה פנינו, אישר, כי הנציג איננו עורך דין או משפטן וכי הינו 

עובד במחלקת התביעות של הנתבעת. משכך קבע הנציב, כי לא נפל פגם בכך שהנציג 

ייצג את חברת הביטוח. עם זאת, ראוי הוא כי בית המשפט יקדיש את הדקות הנדרשות כדי 

למנוע ייצוג שלא כדין וטענות ותלונות בנדון לאחר מתן פסק הדין, שכן מרבית המתדיינים 

בבית המשפט לתביעות קטנות אינם מודעים להסדרים החקיקתיים הנהוגים בו ובכללם 

עניין הייצוג. לפיכך, הם אינם מעלים טענה בהקשר לסעיף הנ”ל ב”זמן אמת”. התוודעותם 

זכו  להוראות הסעיף והשענות עליו באות לרוב רק לאחר מתן פסק הדין )ולאחר שלא 

במשפט(, ומקרה זה מחזק דברים אלה. בכך מוצה הבירור )מספרנו 291/11(.

	 היקף התיעוד בפרוטוקול 

תיקון מס’ 51 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ”ד – 1984 )סעיף 68א לחוק בתי 

המשפט( אינו חל על בית משפט לתביעות קטנות. בבית משפט זה חלה, כאמור, תקנה 14 

לתקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין(, התשל”ז-1976, ולפיה: “בפרוטוקול הדיונים 

יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת הדיון”. על אף זאת, לא אחת 

הדגיש הנציב בהחלטותיו את החשיבות שהתיעוד בפרוטוקול יהיה מלא ככל האפשר גם 

בבתי משפט לתביעות קטנות. 

מתלונן, התובע, הלין כי שופטת התייחסה בזלזול לתביעה שהגיש. בהחלטתו קבע הנציב 

כי גם אם סבור בית המשפט, כי מדובר בתביעה שלכאורה היא חסרת בסיס ומוגזמת, שלא 

צורפו אליה מסמכים המוכיחים אותה, ומסביר לתובע כי טוב יעשה אם יחזור בו מתביעתו, 

ומוגזמת יש להטיל הוצאות, לא היה כל מקום להוסיף  וכי בגין תביעה בלתי מבוססת 

כי במקרים מסויימים הוטלו הוצאות באלפי שקלים, כפי שאמרה השופטת לתובעים. 

אין להבין אמירה אשר כזאת אלא כאיום על מי שיסרב להצעת בית המשפט. עוד נאמר 



נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח 2011

59

בהחלטה, כי אף שתקנה 14 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין(, התשל”ז-1976 

קובעת, כי “בפרוטוקול הדיונים יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת 

הדיון”, הרי שבמקרה דנן הפרוטוקול לא מבטא את העובדה, כי בקשת התובעים לחזור 

בהם מן התביעה באה בעקבות הצעתה של השופטת. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 

.)339/11

נאלץ להסכים להצעת שופטת למחוק את התביעה שהגיש, לאחר  כי  הלין  מתלונן 

שהשופטת נתנה לו תחושה של איום שלא כדאי לו להתנגד להצעה. בפרוטוקול הדיון 

נרשם, כי בהסכמת הצדדים התביעה נדחית. הנציב קבע, כי הפרוטוקול לא משקף את 

מה שארע בדיון, ואין בו זכר לכך שהשופטת העלתה הצעת פשרה או שההצעה הייתה 

מלווה בהסברים, למרות שבתגובתה לתלונה מסרה השופטת שגם במקרה דנן, כפי שהיא 

נוהגת לעשות תמיד, הצעתה לפשרה לוותה בהסבר לצדדים. גם בפסק הדין שניתן בסוף 

הדיון לא בא זכרם של הצעת השופטת וכיצד הגיעו הצדדים להסכמה. התלונה נמצאה 

מוצדקת )מספרנו 373/11(.

	דחיית מועד דיון 

דיון, שנקבע במהלך פגרת הקיץ של בתי  מתלונן, התובע, הגיש בקשה לדחיית מועד 

המשפט, מאחר שבמועד שנקבע יהיה בחו”ל. השופט דחה את הבקשה בנימוק שבית 

המשפט שומע תיקים בתביעות קטנות במסגרת תורנות, ואין אפשרות לשנות את המועד 

כי המתלונן רשאי לבקש למחוק את  ציין בהחלטתו,  מעבר לימים מסויימים. השופט 

התביעה ולהגיש אותה במועד אחר. בקשה נוספת שהגיש המתלונן נדחתה אף היא, וצוין 

בה, בין היתר, כי במרכז המידע של בתי המשפט הומלץ לו להגיש בקשת רשות ערעור 

מעין זה. הנציב  כדי לקבוע מועד חדש. המתלונן מלין, מדוע עליו לעבור “מסלול יסורים” 

קבע, כי כבר בעמדת נציב מס’ 9/09 הביע עמדתו, כי אם מעלה תובע טעם מוצדק לדחיית 

דיון יש לדחות מפניו את כללי מבצע שמיעת תיקים, ולהעביר את הדיון לשופט אחר, על 

אף שהדבר יביא לשיבוש מה בעבודת בית המשפט, ואין לדרוש מהתובע להגיע לתוצאה 

זו בדרך עקלקלה של מחיקת התביעה והגשתה מחדש, ובאופן זה לקבל מועד חדש לדיון. 

ראוי הוא כי אם יגיש המתלונן בקשה לדיון חוזר, יעביר השופט את ההחלטה לנשיאת בית 

המשפט )מספרנו 509/11(.

	 עיכוב במתן פסק דין 

פסק הדין בתלונה, שפרטיה הובאו לעיל, ניתן כחודש וחצי לאחר הדיון. זאת כשתקנה 

15)א( לתקנות שיפוט בתביעות קטנות )סדרי דין(, התשל”ז – 1976, קובעת, כי “בתום 

הדיון בתביעה יתן בית המשפט את פסק הדין, אולם הוא יהיה רשאי לדחות את מתן פסק 

הדין לתקופה שלא תעלה על 7 ימים”. על אף הסברה של השופטת לאיחור, לפיו נדרשה 
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שהות לכתיבת פסק דין מקיף, מפורט ומלא, קבע הנציב כי איננו מתעלם מההסבר, אולם 

גם אין בידו להתעלם מהוראת הדין האמורה. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 356/11(.

שופטת נעתרה לבקשת נתבע למתן ארכה להגשת כתב הגנה. משלא הוגש כתב הגנה, 

דין בהעדר הגנה. השופטת העבירה את הבקשה  ליתן פסק  ביקש המתלונן )התובע( 

וקבעה את התיק  ייחשב כהסכמה לבקשה,  כי העדר תגובה  וציינה  לתגובת הנתבע, 

לתזכורת פנימית. גם אחר החלטה זו לא מילא הנתבע, והמתלונן שב וביקש פעמיים ליתן 

פסק דין, שלא ניתן עד להגשת התלונה. הנציב קבע, כי אין בעומס העבודה כדי להצדיק 

עיכוב של למעלה מחמישה חודשים במתן פסק דין בהעדר הגנה בתביעה קטנה. מדובר 

בבקשה פשוטה ובהחלטה פשוטה, ולא הייתה הצדקה עניינית לעכב את מתן ההחלטה. 

התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 74/11(. 
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בתי המשפט לענייני משפחהפרק 1111

משפחה,  לענייני  המשפט  בית  חוק  מכוח  הוקמו  משפחה  לענייני  המשפט  בתי 

התשנ”ה-1995 ופועלים במסגרת בתי המשפט הכלליים. 

התלונות על שופטי בית המשפט לענייני משפחה מעלות מספר בעיות וקשיים שהם 

ייחודיים בטיבם או בעוצמתם לבית משפט זה. עם בעיות וקשיים אלה מתמודדים שופטי 

בתי המשפט לענייני המשפחה מדי יום ביומו. בין הקשיים יש למנות את אופיים המיוחד 

ניכר  והמורכבות הרגשית העולה בחלק  היחסים הטעונים בין הצדדים  הדיונים,  של 

מהסכסוכים. קיום הדיון בדלתיים סגורות משפיע אף הוא על האווירה השורה באולם 

ופורמאלית פחות מאשר בדיון המתקיים בדלתיים  יחסית  “אינטימית”  הדיונים, שהיא 

פתוחות. חשיבות מיוחדת נודעת להקפדה על מתן החלטות או סיומם של ההליכים תוך 

פרק זמן סביר. 

מאפיין נוסף של ההליכים בבית המשפט לענייני משפחה נוגע למדיניות הנקוטה בו, לפיה 

יש לנסות, ככל שניתן, להביא ליישוב הסכסוך בהסכמה. מדיניות זו מבוססת על ההכרה 

שהסכמת הצדדים בסכסוכי משפחה משרתת את היחסים ביניהם בטווח הארוך ומונעת 

הסלמת הסכסוך, במיוחד כאשר מעורבים בו קטינים. בלי להפחית מחשיבותו של הפתרון 

המוסכם על הצדדים, גורמת ההמתנה להבשלת פתרון כזה לא אחת להתמשכות בלתי 

סבירה של ההליכים. 

נתוני הנהלת בתי המשפט  11.1

להלן נתוני הנהלת בתי המשפט, המתייחסים לשנת 2011, אשר למספר התיקים שנפתחו 

בשנה זו בבתי המשפט לענייני משפחה, מספר התיקים שנסגרו ומלאי התיקים )הנתונים 

מעודכנים ליום 31.12.11(:

מספר התיקים

שנפתחו

מספר התיקים

שנסגרו

מלאי

64,62966,59549,126
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על פי נתוני הנהלת בתי המשפט, להלן התפלגות מספר השופטים שכיהנו בבתי משפט 

לענייני משפחה בשנת 2011:

שופטים  12 מחוז תל אביב: 

שופטים  13 מחוז המרכז: 

שופטים  11 מחוז חיפה: 

שופטים   7 מחוז ירושלים: 

שופטים  8 מחוז הדרום: 

שופטים  6 מחוז הצפון: 

שופטים   57 סה”כ   

11.2  התפלגות התלונות לפי החלטה

במהלך שנת 2010 הוגשו 164 תלונות על שופטים בבתי המשפט לענייני משפחה. בסך 

הכל ניתנו החלטות ב-164 תלונות המתפלגות לפי סוג ההחלטה שניתנה כדלקמן:  

תלונות, שהן 58% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.  95 

תלונות, שהן 24% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נקבע שאין לבררן.  39 

תלונות, שהן 7% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הופסק בירורן.  12 

תלונות, שהן 5.5% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו מוצדקות.   9 

תלונות, שהן 5.5% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, מוצה הבירור.   9 

סה”כ  164   תלונות 
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התפלגות התלונות לפי סוג ההחלטה שניתנה בהן בשנת 2011     11.3

בהשוואה לשנת 2010

מספר תלונות
בשנת 2011

מספר תלונות
בשנת 2010

מוצדקות

נדחה לאחר בירור

הופסק הבירור

אין לברר

בירור מוצה

כשל ניהולי

9

95

12

39

9

-

37

95

11

21

-

-

תרשים 11

התפלגות התלונות על בתי משפט לענייני משפחה לפי סוג החלטה   

164164סה"כ

ובשיעור התלונות  ירידה משמעותית במספר  2011 חלה  מן הנתונים עולה, כי בשנת 

המוצדקות על בתי המשפט לענייני משפחה בהשוואה לשנת 2010.
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התפלגות התלונות המוצדקות   11.4

בשנת 2011 התפלגו 9 התלונות המוצדקות על בתי המשפט לענייני משפחה כדלקמן: 

תלונות, שהן 67% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התמשכות    6 

הליכים ועל עיכוב במתן החלטות ופסקי דין.

22% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התנהגות  תלונות, שהן    2 

בלתי ראויה באולם.

תלונה, שהיא 11% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, הייתה על פגיעה    1 

בעיקרי הצדק הטבעי. 

סה”כ  9    תלונות 

התפלגות התלונות המוצדקות לפי מחוזות  11.5

9 התלונות המוצדקות על בתי המשפט לענייני משפחה למחוזותיהם הינה  התפלגות 

כדלקמן:

תלונות על בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב )רמת גן(.    3

תלונות על בתי המשפט לענייני משפחה במחוז מרכז.    3

תלונות על בית המשפט לענייני משפחה במחוז ירושלים.   2

תלונה על בית המשפט לענייני משפחה במחוז חיפה.   1

סה”כ  9     תלונות 

להלן מספר דוגמאות להחלטות שניתנו בתלונות על בתי משפט לענייני משפחה.

	התמשכות הליכים ועיכוב במתן החלטות ופסקי דין

מעצם טיבן של השאלות המצריכות הכרעה בבית המשפט לענייני משפחה )כגון הסדרי 

ראיה, משמורת, מזונות קטינים וכיוצא באלה(, נודעת חשיבות מרכזית למתן הכרעה תוך 

פרק זמן סביר.

להלן מספר דוגמאות להחלטות שניתנו בתלונות בקטגוריה זו.
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מתלוננת הלינה על עיכוב במתן החלטה בבקשה דחופה שהגישה למתן טיפול פסיכולוגי 

לילדיה הקטינים בהעדר הסכמתו של האב. ההחלטה ניתנה כעבור למעלה מחודש מאז 

הוגשה. את העיכוב הסבירה השופטת בצורך שהיה לה להשלים את פיגורי העבר במקביל 

כי אינו מוצא בתגובת השופטת הסבר מספק לכך,  לעבודתה השוטפת. הנציב קבע, 

כי בנסיבות יוצאות הדופן בדחיפותן, ניתנה ההחלטה לקבל את תגובת האב רק כעבור 

למעלה משבועיים מאז הוגשה הבקשה, כשם שאין הסבר מספק לכך שנדרשו לשופטת 

ניתנה רק לאחר הגשת התלונה.  וזו  נוספים למתן החלטה בבקשה,  כארבעה שבועות 

התלונה נמצאה מוצדקת, ותשומת לבה של נשיאת בית המשפט העליון הופנתה להחלטה 

)מספרנו 840/10(.

בפסק דין שניתן התקבלה תביעתו של מתלונן והשופטת הורתה, כי העיקול הזמני שהוטל 

לבקשתו עם הגשת התביעה, על רכוש של הנתבע יהפוך לקבוע. המתלונן הגיש בקשה 

דחופה להסרת העיקול מעל רכבו של הנתבע, וציין כי הגיע עימו להסדר לפיו יוסר העיקול 

ניתנה החלטה,  ולפרוע בכך חלק מחובותיו כלפיו. משלא  כדי שיוכל למכור את הרכב 

זו לא ניתנה. בירורנו במזכירות בית  הגיש המתלונן שלוש בקשות למתן החלטה, אולם 

וחצי מאז הוגשה לראשונה  ניתנה כעבור כחודש  כי החלטה בבקשה  המשפט העלה, 

ונרשם בה: “כמבוקש”. הנציב קבע, כי לא מצא הצדקה לעיכוב כה ממושך במתן החלטה 

)“כמבוקש”(, בבקשה פשוטה במהותה שהוגשה בהסכמת הצדדים. התלונה נמצאה 

מוצדקת )מספרנו 895/11(.

מתלונן הלין על עיכוב במתן פסק דין בתביעה למזונות קטינים ותביעה רכושית שהוגשו 

נגדו על ידי אשתו. תלונה קודמת של המתלונן בגין עיכוב במתן פסק דין בשני התיקים 

הללו נמצאה מוצדקת, והנציב קבע בה, כי לא מצא הצדקה להתמשכות ההליכים ולעיכוב 

במתן פסק הדין. מאז מתן ההחלטה האמורה חלפו שנתיים, ואילו פסק הדין ניתן לבסוף 

קרוב לשנה וחצי לאחר סיכומיו האחרונים של המתלונן. אף אם תרם המתלונן בהתנהלותו 

להתמשכות ההליכים, כדברי השופט, לא נמצאה הצדקה לעיכוב כה ממושך במתן פסק 

הדין. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 832/10(.

לאחר שבאי כוח הצדדים הגישו סיכומים בתיק שהתנהל בבית משפט לענייני משפחה, הם 

פנו לבית המשפט מספר פעמים בבקשות למתן פסק דין. באחת הבקשות קבע השופט, 

כי פסק הדין נכתב והוא יישלח לצדדים בימים הקרובים, אולם מאז ההחלטה חלפו חמישה 

חודשים ופסק הדין לא ניתן. הנציב קבע, כי לא הייתה צדקה לעכב את פסק הדין משך 

כשנתיים ושמונה חודשים לאחר הגשת אחרון הסיכומים בתיק. גם התקלות במערכת 

“נט-המשפט”, בגינן התעכבה הוצאתו של פסק הדין, אין בהן כדי להצדיק חלוף כשמונה 
חודשים מאז הודיע השופט לצדדים, כי פסק הדין נכתב לבין המועד שבו ניתן בסופו של 

דבר )כחודשיים לאחר הגשת התלונה(. בקשת הבירור של נשיאת בית המשפט העליון 

נמצאה מוצדקת )מספרנו 98/11(.
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	התבטאות בלתי ראויה באולם הדיונים

בני זוג שהתגרשו הגישו בקשה לאישור הסכם שעניינו משמורת בתם המשותפת ותשלום 

דמי מזונות קבועים על ידי המתלונן. המתלונן הלין, כי השופטת מתחה ביקורת על ההסכם 

ועל תפקודם כהורים. בתגובתה לתלונה טענה השופטת, שהמיוחס לה בתלונה לא משקף 

את סגנון הדיבור שלה ולא את רוח הדברים באולמה כשהיא מאשרת הסכמים בין בני זוג. 

גרושתו של המתלונן, שגם אליה פנינו, מסרה, כי בחלוף הזמן היא אינה זוכרת ציטוטים 

זכורה לה היטב תחושתה הרעה עת יצאה מהדיון.  מדוייקים של הנאמר באולם, אולם 

החוויה הייתה של השפלה וחוסר כבוד מצד השופטת לרצון המשותף של בני הזוג. הנציב 

קבע, כי המתלונן אמנם לא רשם את דבריה של השופטת והם גם לא מצויים בפרוטוקול, 

אך לדבריו המלים חקוקות היטב בראשו וליוו אותו לילות רבים לאחר הדיון. גרושתו לא זכרה 

את הציטוטים המדוייקים מדברי השופטת, עקב חלוף הזמן, אך אישרה את רוח הדברים, 

ככל שהם נוגעים למשמורת המשותפת שנקבעה בהסכם שבין הצדדים. הנציב לא מצא 

סיבה שלא לקבל את דברי המתלונן וגרושתו על דבריה הבוטים של השופטת, הן כלפי עצם 

הסדר המשמורת והן כלפי תפקודם כהורים, וקבע כי התנהלותה של השופטת לא הייתה 

ראוייה ופגעה בתדמיתו של בית המשפט. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 405/11(.

	 פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי

מתלוננת הלינה, כי בעלה לשעבר, שמולו ניהלה הליכים בנושא הסדרי ראייה, מזונות ילדים 

ופירוק השיתוף, זוכה ליחס מועדף מהשופטת במהלך הדיונים. לטענה זו נמצאו תימוכין 

בדברי באי כוחם של בנק וחברה, שהטילו שיעבוד על הדירה בה מתגורר הבעל עם ילדיהם 

הקטינים של בני הזוג בגין חוב כספי של המתלוננת. הנציב קבע, כי אף אם התנהלותה 

של השופטת נובעת מדאגה לקטינים, שעלולים למצוא עצמם ללא קורת גג לראשם, היא 

חרגה מן הראוי כשנתנה לבעל יחס מועדף ואיפשרה לו למעשה לנהל את הדיונים. התלונה 

נמצאה מוצדקת )מספרנו 702/10(. 

להחלטות נוספות בתלונות על בית המשפט לענייני משפחה ראו פרקים 8-7.
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בתי הדין לעבודהפרק 1212

בתי הדין לעבודה עוסקים בתחום יחסי העבודה, הפרטניים והקיבוציים. המערכת מורכבת 

מחמישה בתי דין אזוריים ומבית הדין הארצי. 

נתוני הנהלת בתי המשפט  12.1

להלן נתוני הנהלת בתי המשפט המתייחסים לשנת 2011, אשר למספר התיקים שנפתחו 

בשנה זו בבתי הדין לעבודה )בית הדין הארצי לעבודה ובתי הדין האזוריים(, מספר התיקים 

שנסגרו ומלאי התיקים )הנתונים מעודכנים ליום 31.12.11(:

על פי נתוני הנהלת בתי המשפט, להלן התפלגות מספר השופטים שכיהנו בבתי הדין 

לעבודה בשנת 2011:

שופטים )ורשם אחד(  6 בית הדין הארצי: 

שופטים   19 אזורי תל אביב: 

שופטים  15 אזורי  חיפה: 

שופטים  7 אזורי  באר שבע: 

שופטים  6 אזורי ירושלים: 

שופטים  5 אזורי  נצרת: 

שופטים  58 סה”כ  

מספר התיקים

שנפתחו

מספר התיקים

שנסגרו

מלאי

48,78855,04442,240
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התפלגות התלונות לפי החלטה  12.2

57 תלונות על שופטים בבתי הדין לעבודה, מתוכן בקשת  במהלך שנת 2011 התקבלו 

בירור של שר המשפטים, וניתנו 61 החלטות בתלונות.

על בית הדין הארצי לעבודה ניתנו החלטות ב-4 תלונות )שהסטטיסטיקה לגביהן כלולה 

גם בנתונים המילוליים והגרפיים להלן(: תלונה אחת נדחתה על הסף ו-3 תלונות נדחו 

לאחר בירור. לא נמצאו תלונות מוצדקות על בית הדין הארצי לעבודה. 

61 ההחלטות שניתנו מתפלגות לפי סוג ההחלטה כדלקמן:

תלונות, שהן 48% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.  29 

תלונות, שהן 18% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו מוצדקות.  11 

תלונות, שהן  13% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו שאין לבררן.   8 

תלונות, שהן 11% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, מוצה הבירור.   7 

תלונות, שהן 8% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הופסק הבירור.   5 

תלונה, שהיא 2% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצא כשל ניהולי.   1 

סה”כ  61     תלונות

תרשים 12

התפלגות התלונות שניתנה בהן החלטה על בתי הדין לעבודה
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התפלגות התלונות לפי סוג ההחלטה שניתנה בהן בשנת 2011   12.3

בהשוואה לשנת 2010

התפלגות התלונות המוצדקות  12.4

תלונות, שהן 64% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התמשכות    7 

הליכים ועל עיכוב במתן החלטות ופסקי דין.

תלונות, שהן 36% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על ליקוי בניהול    4 

משפט.

סה”כ  11     תלונות 

התפלגות התלונות המוצדקות לפי בתי הדין  12.5

התפלגות 11 התלונות המוצדקות על בתי הדין האזוריים לעבודה הינה כדלקמן:

תלונות על בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.    7

תלונות על בית הדין האזורי לעבודה בחיפה.    3

תלונה על בית הדין האזורי לעבודה בירושלים.   1

11     תלונות  סה”כ 

להלן מספר דוגמאות להחלטות בתלונות על בתי הדין האזוריים לעבודה.

מספר תלונות
בשנת 2011

מספר תלונות
בשנת 2010

מוצדקות

נדחה לאחר בירור

הפסקת הבירור

מוצה הבירור

אין לברר

כשל ניהולי

11

29

5

7

8

1

14

38

-

-

12

-

6164סה"כ
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	בקשת בירור של שר המשפטים

שר המשפטים הגיש בקשת בירור בעקבות פנייה מפרקליט המדינה, שנסבה על שני 

תיקים פליליים, שבהם הוגש כתב אישום זהה על כל אחד מהנאשמים. שני הנאשמים 

ידי עורך דין אחד. בכל אחד מהתיקים ישנו פרוטוקול זהה בו נרשם, כי  היו מיוצגים על 

במסגרת הסדר הטיעון יטענו באי כוח הצדדים לעונש “באופן פתוח”: בא כוח המאשימה 

ידרוש לקנוס את הנאשמים בשיעור מסויים משיעור הקנס המירבי שניתן להשית בגין 

העבירות נשוא כתבי האישום, ואילו הסניגור יטען לקנס מינימאלי. בהמשך נרשם טיעונו 

של בא כוח המאשימה, להטיל על הנאשמים קנס בשיעור כאמור, וטיעונו של הסניגור, 

להטיל עליהם קנס נמוך ככל האפשר. לאחר מכן ניתן גזר הדין, בו גזר השופט על כל אחד 

מהנאשמים, בין היתר, קנס כספי. לאחר שהוגש ערעור על קולת העונש, טען בא כוח 

הנאשמים, כי הפרוטוקול אינו משקף נאמנה את שהוסכם למעשה בין עורכי הדין בשיתוף 

השופט. לטענתו, מאחר שבא כוח המאשימה לא קיבל את הסכמת הממונים עליו להגיע 

להסדר על עונש כה מקל )בגובה הקנס הכספי שהטיל השופט(, סוכם בין באי כוח הצדדים 

והשופט, כי בא כוח המאשימה יטען לעונש המחמיר לצורך הפרוטוקול בלבד ולמראית 

עין, כשמראש מוסכם על הכל, כולל השופט, כי על הנאשמים יושת הקנס המוסכם. לשון 

אחר: השופט נטל חלק במצג השווא, כאילו ביקש בא כוח המאשימה ענישה מחמירה, 

שעה שהוסכם מראש על העונש המקל בגובה הקנס הכספי שהטיל השופט. בתגובתו 

לתלונה שלל השופט את הטענות שטען הסנגור. הנציב קבע, כי נוכח הגירסאות הקוטביות 

שבפניו, אין בידו לקבוע כי השופט נהג שלא כשורה. אך מובן, כי אם גירסתו של הסניגור, 

הנתמכת על ידי הנאשמים, היא הנכונה, כי אז עניין לנו לא רק בהתנהגות בלתי ראויה )גם( 

מצד השופט, אלא, לכאורה, בעבירה פלילית )או עבירות פליליות( מצדו. ואילו אם גירסת 

השופט, לפיה הפרוטוקול משקף באופן מלא את עמדת הצדדים, הנתמכת על ידי בא כוח 

המאשימה, היא הנכונה, כי אז מדובר בעלילת דברים על השופט, שאף היא אמורה להיכנס 

לגדרה של עבירה פלילית. בתוצאה זו תם הבירור )מספרנו 473/11(. 

	עיכוב במתן החלטות ופסקי דין

עובד  הגיש לבית הדין תביעה על שפוטר מעבודתו שלא כדין ובקשה דחופה במעמד צד 

אחד למתן צו להחזירו לעבודה. המתלונן, שהיה משיב פורמאלי הלין, כי לא ניתנה החלטה 

בבקשה, חרף בקשה שהגיש למתן החלטה, בה הבהיר את ההשלכה שיש לעיכוב במתן 

ההחלטה. בתגובתה לתלונה מסרה השופטת, שהעיכוב במתן ההחלטה, שניתנה כעבור 

והביעה  כתשעה חודשים מאז הוגשה הבקשה, נבע מעומס תיקים שהועברו לטיפולה 

צער על העיכוב. הנציב קבע, כי הסברה של השופטת לא מספק. גם בשים לב לעומס 

העבודה ולשאר העניינים שהוטלו לפתחה, שומה היה עליה ליתן עדיפות לטיפול בבקשה 

שבמהותה היא דחופה ויש ליתן בה החלטה תוך פרק זמן קצר. התלונה נמצאה מוצדקת 

)מספרנו 844/10(.
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מתלוננת הלינה על אי מתן פסק דין בתביעה שהגישה. זאת על אף שהגישה סיכומים 

מטעמה, בעוד שהנתבעת לא עשתה כן. הנציב קבע, כי לא מצא הצדקה למתן פסק הדין 

על פי התביעה כחמישה חודשים לאחר המועד שבו היה על הנתבעת להגיש את סיכומיה 

ואלה לא הוגשו. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 722/11(.

	ליקויים בניהול משפט

תובע הגיש בקשה לתיקון כתב תביעה, והנתבעת-המתלוננת הגישה תגובה לבקשה. 

הרשמת נעתרה לבקשה, וציינה בהחלטתה כי לא הוגשה תגובה לבקשה. כחודש לאחר 

וציינה  זו הגיבה המתלוננת,  מכן מחקה הרשמת את התיק מחוסר מעש. גם לבקשה 

במסגרתה, כי בניגוד להחלטת הרשמת, היא הגיבה לבקשת התובע לתיקון כתב התביעה, 

וכי הרשמת מתעלמת מבקשות שהיא מגישה, לרבות באמצעות מערכת “נט-המשפט”. 

הרשמת ביטלה את ההחלטה על מחיקה מחוסר מעש. כעבור מספר חודשים החליטה 

להתיר לתובע לתקן את כתב התביעה, ושוב ציינה כי המתלוננת לא הגיבה לבקשה זו. 

הנציב קבע, כי כאשר ביטלה הרשמת את החלטתה למחיקת התביעה מחוסר מעש, 

לבקשת  הגיבה  היא  כי  עלה  בפניה תגובת המתלוננת, שכבר ממנה  מונחת  הייתה 

לא מטופלות.  “נט-המשפט”  ידה באמצעות מערכת  וכי בקשות שמוגשות על  התובע 

לא מובן אפוא כיצד נתנה הרשמת את החלטותיה הנוספות, ומדוע לא ביררה את טענות 

המתלוננת. התלונה נמצאה מוצדקת, ותשומת לבה של נשיאת בית הדין הארצי לעבודה 

הופנתה להחלטה )מספרנו 152/11(.

	הפעלת לחץ לפשרה

משרדו של המתלונן ייצג עובדת זרה שחזרה למולדתה לאחר שהגישה תביעה נגד מעסיקה 

לשעבר. לישיבת קדם משפט התייצבו עורך דין ממשרדו של המתלונן ובא כוח הנתבעות, 

בנותיו של המעסיק )שנפטר בינתיים(. לטענת המתלונן, דחקה הרשמת בצדדים להגיע 

לפשרה, על אף שהודיע כי עליו לקבל את הסכמת העובדת לפשרה, והסכמה כזאת לא 

יכולה להינתן בו במקום, שכן יש ליצור עמה קשר בארצה באמצעות מתורגמן. המתלונן 

הלין על הלחץ שהפעילה הרשמת על עורך הדין ממשרדו להתפשר. הנציב קבע, כי לא 

היה מקום ללחץ שהפעילה הרשמת להשגת פשרה מיידית. התלונה נמצאה מוצדקת 

)מספרנו 805/10(.
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בתי הדין הרבנייםפרק 1313

מערכת בתי הדין הרבניים מורכבת מבתי דין אזוריים ב-12 ערים ברחבי הארץ ומבית 

הדין הרבני הגדול. 

13.1 נתוני הנהלת בתי הדין הרבניים

על פי נתוני הנהלת בתי הדין הרבניים, להלן התפלגות מספר הדיינים שכיהנו בבתי הדין 

הרבניים בשנת 2011:

בית הדין הרבני הגדול:     נשיא בית הדין הרבני הגדול ו-2  דיינים.
בתי הדין האזוריים:      91 דיינים.

נתוני בית הדין הרבני הגדול: בשנת 2011 נמצאה תלונה מוצדקת אחת על בית הדין 
הרבני הגדול )מספרנו 173/11. פרטי התלונה בהמשך הפרק(.  

התפלגות התלונות לפי החלטה  13.2

ניתנו  דיינים בבתי הדין הרבניים. בסך הכל,  85 תלונות על  2011 הוגשו  במהלך שנת 

החלטות ב-70 תלונות המתפלגות לפי סוג ההחלטה שניתנה כדלקמן: 

תלונות, שהן 57% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.  40 

תלונות, שהן 20% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו מוצדקות.  14 

תלונות, שהן  12% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו שאין לבררן.   8 

תלונות, שהן 7% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הופסק הבירור.   5 

תלונות, שהן 3% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, מוצה הבירור.   2 

תלונה, שהיא 1% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצא כשל ניהולי.   1 

סה”כ  70    תלונות 
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תרשים 13

התפלגות התלונות על בתי הדין הרבניים לפי סוג החלטה 

התפלגות התלונות לפי סוג ההחלטה שניתנה בהן בשנת 2010   13.3

בהשוואה לשנת 2009

מספר תלונות
בשנת 2011

מספר תלונות
בשנת 2010

מוצדקות

נדחה לאחר בירור

הפסקת הבירור

מוצה הבירור

אין לברר

כשל ניהולי

14

40

5

8

2

1

15

40

7

13

-

-

7075סה"כ
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התפלגות התלונות המוצדקות  13.4

התפלגות 14 התלונות המוצדקות על בתי הדין הרבניים הינה כדלקמן:

תלונות על פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי.   7

תלונה על התבטאות בלתי ראויה באולם.   4

תלונה על עיכוב במתן החלטה.   1

תלונה על ליקוי בניהול משפט.    1

תלונה על התבטאות בלתי ראויה בפסק דין.   1

14     תלונות  סה”כ 

התפלגות התלונות המוצדקות לפי בתי הדין  13.5

התפלגות 14 התלונות המוצדקות על בתי הדין הרבניים לפי בתי הדין הינה כדלקמן:

תלונות על בית הדין הרבני האזורי בירושלים.   7

תלונות על בית הדין הרבני האזורי בתל אביב.   4

תלונות על בית הדין הרבני האזורי באשדוד.   2

תלונה על בית הדין הרבני הגדול.   1

14    תלונות  סה”כ 

להלן דוגמאות להחלטות שניתנו על בתי הדין הרבניים.

	התנהגות חריגה של דיין

וחתנו נהגו להופיע בפניו בעשרות תיקים. בחלק  דיין  כי בתו של  בירור תלונה העלה, 

ובתיקים האחרים נתן החלטה  מהתיקים החליט הדיין להעביר את הדיון להרכב אחר, 

לגופה. באחד התיקים שבהם הדיין סידר גט לבני זוג התברר, כי בתו של הדיין ייצגה את 

האשה, ערכה את הסכם הגירושין והופיעה בפני אביה, ולא חתנו, כפי שנרשם בפרוטוקול. 

בנוסף התברר, כי הפרוטוקול לא משקף את העובדות לאמיתן, ובכלל זה הקביעה, כי 

הבעל והאשה הופיעו בבית הדין והצהירו שברצונם להתגרש, קראו את הסכם הגירושין 

בעיון, והסכימו שהדיין ידון בעניינם ויתן תוקף של פסק דין להסכם.  הנציב קבע, כי לא זו 

בלבד שהפרוטוקול לא משקף את שארע בפועל, אלא שגם אין לדעת מתי צורף לתיק, שכן 
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כשנבדק התיק על ידי הנהלת בתי הדין הרבניים לא היה בו הפרוטוקול, והוא צורף לתיק 

רק בשלב מאוחר יותר. אשר להופעתם של בתו של הדיין או חתנו בפניו קבע הנציב, שהוא 

מוכן לקבל, כי בכל עשרות התיקים בהם הופיעו הבת או החתן בפני הדיין לא היה צורך 

בדיון משפטי בו עליו להכריע בין שני הצדדים, ועניינם היה ירושה או סידור גט בהסכמה. 

אולם הדיין עיוות את סדרי בית הדין, כשנתן יד לבתו ולחתנו לקבוע, כי התיקים יישמעו 

בפניו. הייתה כאן העדפה ברורה על פני עורכי דין אחרים, שאין בכוחם לקבוע לאיזה דיין 

ינותב תיק שהגישו, ולו רק לצורך אישור הסכם גירושין או קבלת צו ירושה. כמות התיקים 

בהם מדובר מלמדת על שיטה פסולה שראוי היה כי הדיין לא ייתן לה יד ולא יפר את כלל 

15)ב( לכללי אתיקה לדיינים, התשס”ח-2008, לפיו: “דיין לא ישב בדין ביודעו שמתקיים 

אחד מאלה: )1( צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של הדיין”. בהצטברותם 

ובלתי הולמת שלו לתפקידו.  מצביעים המעשים של הדיין על התייחסות בלתי ראויה 

התנהגותו והתנהלותו חריגות ביותר ואינן עולות בקנה אחד עם כללי אתיקה המחייבים 

שופטים ודיינים. ההחלטה האופרטיבית הנובעת מכך חייבת להינתן על ידי מי שמוסמך 

כדין להחליט, שכן לא ניתן לעבור לסדר היום )מספרנו 16/11, רבני אזורי(.

	הוצאת בעל דין מאולם הדיונים

מתלוננת הלינה על שהוצאה מדיון שהתקיים בעניינה בבית הדין הרבני הגדול. בתגובתם 

לתלונה מסרו הדיינים, כי בזימון לדיון נכתבה הערה לפיה לדיון מוזמנים רק עורכי הדין 

וכונס הנכסים, ובפתח הדיון הבהיר אחד הדיינים, כי המתלוננת לא צריכה הייתה להתייצב 

נועד רק כדי לברר מספר שאלות עם כונס הכנסים. מחוסר ברירה נאלצה  והוא  לדיון, 

המתלוננת להמתין מחוץ לאולם. הנציב קבע, כי שלילת זכותו של בעל דין להיות נוכח 

בעת הדיון הינה פגיעה באחד מעיקרי הצדק הטבעי, שבו מחויבים לנהוג גם בתי הדין 

הרבניים. סדרי הדין בבתי הדין אכן משקפים עקרון זה והוא בא לידי ביטוי בהם )תקנות נז’ 

וס’)1( לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל, התשנ”ג(. אכן העקרון בדבר זכותו של 

בעל דין להיות נוכח בדיון, נסוג לעתים עקב הפרעה של בעל הדין לדיון, שאז בסמכות בית 

הדין להוציאו. בעניין זה קובע חוק בתי-דין דתיים )מניעת הפרעה(, התשכ”ה-1965, כי 

רשאי בית הדין לצוות על הרחקתו של אדם המפריע לדיוני בית הדין. אולם במקרה הנדון 

לא נתברר אף מתגובתם של הדיינים, כי המתלוננת הפריעה. נהפוך הוא, מפרוטוקול הדיון 

בו מופיעים בנדון חילופי הדברים בין בית הדין ובא כוח המתלוננת, עולה, כי לטענת בא 

כוח המתלוננת כי זכותה של מרשתו להיות נוכחת בדיון, השיב בית הדין כי “אין זה דיין”, 

ומטעם זה נדרשה המתלוננת לצאת, והיא צייתה לדרישה. התלונה על הוצאת המתלוננת 

מהאולם נמצאה מוצדקת )מספרנו 173/11, רבני גדול(.

	קריעת שיקים שנמסרו במסגרת הסכם גירושין

בית דין רבני אזורי פסק, כי על המתלונן לשלם לאשתו סכום כספי מסויים. בדיון קרע בית 

הדין שיקים שהבעל קיבל מאשתו וביקש להחזיר לה כקיזוז לחובו לה. הנציב קבע, כי אין 
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ספק שהמתלונן החזיק בשיקים כדין, שכן קיבל אותם מאשתו על פי הסכם הגירושין לו 

ניתן תוקף של פסק דין. אף אם גישתו של המתלונן, כי יש בידו לקזז את הסכום שעליו 

ידי החזרת השיקים שנתנה לו, לא נראתה לדיין, הדרך לא הייתה לקרוע  לשלם לה על 

אותם. גם אם ראויה גישתו של הדיין, כי האשה זקוקה לכסף כדי לשלם את דמי השכירות 

לדירתה, ואין בידה לעשות כן אם ייעשה הקיזוז שביקש המתלונן לעשות, עדיין לא ניתן 

לקבל את תגובתו הנזעמת שהתבטאה בקריעת השיקים. התלונה על הדיין ככל שהיא 

נוגעת לקריעת השיקים, נמצאה מוצדקת )מספרנו 394/11, רבני אזורי(.

	ניהול פרוטוקול באופן לקוי

מתלונן הלין, כי כשהופיע לדיון בבית דין רבני עם עורך דינו וטוען רבני, דרש בית הדין שאחד 

ממייצגיו יצא מאולם בית הדין ועורך דינו הוא שיצא מן האולם. בשלב מסויים הורה בית הדין 

גם למתלונן לצאת מהאולם. ארועים אלה לא תועדו בפרוטוקול. הנציב קבע, כי לא ניתן 

להבין מהפרוטוקול את הסיבה ליציאתו של עורך דינו של המתלונן מהאולם, ולא קוימה 

תקנה סו)1( לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל, התשנ”ג אשר קובעת, כי “מהלך 

הדיון ודברי בעלי-הדין והעדים יירשמו בפרוטוקול”. כן אין הסבר בפרוטוקול על שום מה 

נקט בית הדין צעד כה חריף של הוצאת בעלי דין מאולם הדיונים. התלונה נמצאה מוצדקת 

)מספרנו 201/11, רבני אזורי(.

	 התבטאויות בלתי ראויות

201/11(, הלין המתלונן גם על כך, שכשפנה  בתלונה שפרטיה הובאו לעיל )מספרנו 

לדיין במלים “כבוד הדיין” ולא “כבוד רב”, צעק עליו הדיין. בתגובתו לתלונה מסר הדיין, כי 

המתלונן פנה לבית הדין בצורה מזלזלת ובשפת רחוב “כבוד הרבי – כבוד הרבנים”, והוא 

העיר על כך למתלונן. הנציב קבע, כי לא ירד לסוף דעתו של הדיין, על שום מה הינו רואה 

כפוגעת בכבוד בית הדין, בו מחוייב,  “כבוד הרבי-כבוד הרבנים”  פנייה לדיינים בלשון: 

כמובן, כל אחד. אם ראה הדיין בפניית המתלונן משום פגיעה בכבודו או בכבוד בית הדין, 

ראוי היה שידריך את המתלונן כיצד פונים, לדעתו, לבית הדין. גם בהקשר לכך נמצאה 

התלונה מוצדקת.

מתלונן הלין, כי במהלך דיון בעניינו, אליו התייצב ללא בא כוחו, אילץ אותו בית הדין לומר: 

“אני גולם”. בתגובתם לתלונה הסבירו הדיינים, כי המתלונן התפרץ רבות לדברי הצד השני 
והקשה על ניהול הדיון, אך הכחישו שהם דרשו מהמתלונן להכריז על עצמו שהוא גולם, 

כפי שהוא טוען. הנציב קבע, כי ניכר מהתגובות לתלונה כי באולם שררה אוירה מתוחה 

את  ביותר. אולם גם אם המתלונן הוא שגרם לאווירה זו, וגם אם ביקש בית הדין “לחנך” 

המתלונן שלא נהג כראוי, לא ניתן לאמץ את הצעד בו נקט בית הדין, כשהחובה לנהוג 

רבני  באיפוק חלה אף במקרים קיצוניים. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 189/11, 

אזורי(.
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עורך דין שייצג בעל דין, הלין כי הדיין אמר לו במהלך הדיון להציג לו רשימת מסמכים או 

שהוא ישא בהוצאות, שכן זהו חוסר תום לב לבקש סתם מסמכים, וכי בפרוטוקול של הדיון 

נרשם שהוא מרגיז בכוונה את בית הדין בכך ששואל שאלות מטופשות. הנציב קבע, כי 

גם אם המתלונן חרג מהתנהגות ראויה בבית הדין, ואף אם שאל שאלות שלא ממין העניין 

ושלא כדין, לא ברור מדוע לא נתן הדיין החלטה על פסילת השאלות, ותחת זאת העדיף 

לייחס למתלונן חוסר תום לב, משמע, העדר יושרה, ובמקום לברר את הרלבנטיות של 

השאלות ששאל המתלונן, קבע את שקבע. לא הייתה לדיין סיבה ראויה להלבין את פני 

המתלונן ולפגוע בשמו הטוב. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 275/11, רבני אזורי(.  

במעשה בית הדין שניתן לאחר גט כתב בית הדין הערה לפיה האשה אסורה להינשא מלבד 

לבעלה גם לגבר אחר )ששמו צויין במעשה בית הדין(. המתלוננת, טוענת רבנית שייצגה 

את האשה, הגישה בקשה למחיקת ההערה. לאחר שהתקיים דיון בבקשה, נתן הדיין פסק 

דין שבו כתב, שיש לתמוה על כך שהמתלוננת מעלה טענות "משפטיות" חסרות בסיס 

בדין, וכי בית הדין מצפה שתבסס את טענותיה בהלכה הכתובה והמסורה, כנדרש מבעל 

רשיון טוען רבני שתנאי לקבלתו הוא אורח חיים ואופי התואם מקצוע זה. הנציב קבע, כי 

אינו רואה מקום לבקר את הדיין על עמדתו לגבי טיב הטענות שהעלתה המתלוננת. אולם 

על אורח חייה ואופייה של המתלוננת היא מביישת ולא הייתה נחוצה לעניין.  “התוספת” 
היא פגעה ללא צורך בשמה הטוב של המתלוננת ובמוניטין המקצועי שלה כטוענת רבנית, 

רק משום שטענה טענות שלא נראו לדיין. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 385/11, 

רבני אזורי(.

	עיכוב במתן החלטה

מתלוננת הלינה על אי מתן החלטה בבקשה שהגישה לבית דין רבני לתיקון צו משמורת. 

משלא ניתנה החלטה, פנתה המתלוננת פעמים נוספות בבקשה למתן החלטה, ובכל 

פעם החליט בית הדין להעביר אותה לתגובת האב. הנציב קבע, כי עמדת בית הדין כי 

טובת הילדים הייתה לנגד עיניו, כפי שמסרו בתגובתם לתלונה, לא יכולה להיות שנוייה 

במחלוקת. אולם בקשת המתלוננת על פי מהותה חייבה את בית הדין שלא להמתין 

כשלושה חודשים ומחצה עד למתן החלטה. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 407/11, 

רבני אזורי(.

	אי מתן הזדמנות להגיב לפני מתן החלטה

מתלונן הלין, כי בית דין רבני אזורי שינה את הסדרי הראייה שלו עם בנו, ללא קיום דיון לפני 

מתן ההחלטה ושמיעת עמדתו המתלונן בעניין, זאת על אף שפנה לבית הדין וביקש לקיים 

דיון בטרם ישונו הסדרי הראייה. ערעור שהגיש המתלונן על ההחלטה לבית הדין הרבני 

הגדול נדחה, והמתלונן עתר לבית המשפט הגבוה לצדק. בתגובתם לתלונה מסרו הדיינים 

מבית הדין הרבני האזורי, כי גם החלטתם בעבר להרחיב את הסדרי הראייה של המתלונן 
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עם בנו ניתנה בלי לשמוע את הצדדים, על סמך המלצות שירותי הרווחה, ולפיכך לא ראו 

צורך לשמוע את המתלונן עתה, וכן כי בית הדין הרבני הגדול לא ביטל את ההחלטה שנתנו. 

הנציב קבע, כי ממכלול הנסיבות לא עולה שמדובר היה במצב חירום שהצדיק מתן החלטה 

ללא קיום דיון ושמיעת עמדת המתלונן. על אחת כמה וכמה כשהמתלונן פנה לבית הדין 

וביקש, כי יקויים דיון ויאופשר לו לחקור את פקידת הסעד על תסקירה, בטרם תצא החלטה 

מלפני בית הדין. התלונה בעניין זה נמצאה מוצדקת )מספרנו 236/11, רבני אזורי(. 

מתלונן, עורך דין שייצג אישה בתיק שהתנהל בבית דין רבני אזורי, הגיש בקשה לבית הדין, 

כי ייתן צו למינוי פקידת סעד לסדרי דין, והדיין נתן את הצו המבוקש. בדיון שהתקיים לאחר 

מכן ביקש בא כוחו של הצד השני לבטל את ההחלטה, ולאחר הדיון קיבל המתלונן החלטה 

בלתי מנומקת שנתן דיין ולפיה הצו בטל. זאת בלי שנתבקשה תגובתו של המתלונן או 

תגובת מרשתו לבקשה לבטל את החלטת הדיין. הנציב קבע, כי אינו נכנס לשאלה אם 

ראויה היא ההחלטה שנתן הדיין, כשם שאינו נדרש לשאלה אם צדק הדיין כשנתן את 

ההחלטה השנייה, שביטלה את קודמתה. אולם לא יכול להיות ספק, כי לא היה זה ראוי 

לתת את ההחלטה השנייה בלי לתת למתלונן פתחון פה קודם לכן. ולא זו בלבד, אלא שלא 

היה זה ראוי לתת את ההחלטה השנייה בלי כל נימוק והסבר. ההחלטה הסתמית אשר 

ניתנה עלולה להתפרש כהחלטה שרירותית, כשאין בידי הקורא בה לרדת לסוף דעתו של 

מי שנתנה. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 522/11, רבני אזורי(.

אשה הגישה לבית דין רבני תביעה לשלום בית ולחלופין תביעת גירושין. בשלב מסויים 

דיין  ידי  הגישה האשה בקשה למחיקת התביעה. הבקשה נענתה והתביעה נמחקה על 

יחיד. למחרת, הגיש הבעל בקשה לביטול ההחלטה בדבר מחיקת  בהחלטה שנתן כדן 

התביעה. בהחלטה שנתן קיבל הדיין את בקשת הבעל והורה על ביטול ההחלטה הראשונה. 

המתלוננים, באי כוח האישה, הלינו כי ההחלטה הראשונה מהווה פסק דין, והיה על בית 

הדין לקיים בה דיון ולכל הפחות לקבל את תגובתם לבקשת הבעל לפני שנתן את ההחלטה 

השנייה. הנציב קבע, כי אין בסמכותו להכריע בשאלה, אם היה בסמכות הדיין לתת את 

ההחלטה הראשונה כדיין יחיד, ומה נפקותה המשפטית של החלטה זו. אולם גם אם נכונה 

עמדת הדיין, כי החלטתו הראשונה ניתנה על ידו בחוסר סמכות, לא היה בידו “לתקן” את 

שגגתו )לשיטתו(, בכך שנתן את ההחלטה השנייה בלי שקויים דיון במעמד הצדדים בו 

הייתה ניתנת לכל אחד מהם הזדמנות לטעון את טענותיו. רק לאחר שקלא וטריא במעמד 

הצדדים במכלול הסוגיות שהתעוררו היה בידי בית הדין לתת את החלטתו בהן. משלא כך 

נהג הדיין, נמצאה התלונה מוצדקת )מספרנו 555/11, רבני אזורי(.

בני  אזורי. בשלב מסויים פנו  דין רבני  אשתו של מתלונן הגישה תביעת גירושין לבית 

דיין )שלא דן בתיק(, בו הביעו טרונייה על התמשכות  משפחה של האשה במכתב אל 

ההליכים ועל כך שמועדי הדיון נקבעים למועדים רחוקים. במכתב נוסף ששלחו אל הדיין 
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ביקשו בני המשפחה להעביר את התיק להרכב אחר, וכי ההרכב החדש ידון בתיק בהקדם 

כדי לסיים את ההליכים הממושכים. הדיין נתן החלטה שבה נעתר לבקשה, וציין כי קיבל 

יימשך בפני הרכב אחר.  את הסכמתו של הדיין המותב שדן בתיק, והורה שהדיון בתיק 

המתלונן הלין על כך שהחלטת הדיין ניתנה בלי שנתבקשה קודם לכן תגובתו לפניותיהם 

של בני המשפחה. בתגובתו לתלונה מסר הדיין, בין היתר, כי בני משפחת האשה אמרו 

יוצא מהמעלית  לו שבעודם ממתינים להיכנס לאולם הדיונים, ראו את בא כוח הבעל 

בבית הדין יחד עם אחד מדייני ההרכב שדן בתיק, והרגשתם עקב כך אינה נוחה. משכך, 

הסביר להרכב את הרגשתה של משפחת האשה לגבי המשך הדיון בפניהם, והם הביעו 

את הבנתם והסכמתם להחלפת ההרכב. הבירור העלה כי בבית הדין מצויה מעלית אחת 

שאינה מיוחדת לדיינים בלבד, והיא משמשת את כולם. הנציב קבע, כי יש יסוד לחשד כי 

הטעם האמיתי של הפניות לדיין לא היה משום שאחד מדייני ההרכב נסע במעלית עם בא 

כוחו של המתלונן, כשזכרו של נימוק זה לא בא בשני המכתבים ששיגרה משפחת האשה 

לבית הדין. אולם בכל מקרה, חובה הייתה על הדיין ליידע את המתלונן על מגעיו עם בני 

ולקבל את תגובתו לטענותיהם ולבקשתם. התלונה על הדיין נמצאה  משפחת האשה, 

מוצדקת )מספרנו 867/10, רבני אזורי(. 

דיין אישר הסכם גירושין שנחתם על ידי הצדדים ונתן לו תוקף של פסק דין. המתלוננת, 

עורכת דין שהגישה את התלונה בשם האשה הלינה, כי ההסכם ופסק הדין נחתמו על ידי 

הדיין בלי שכף רגלם של בני הזוג דרכה בבית הדין, ובלי שדיין כלשהו, לרבות הדיין שאישר 

את הסכם הגירושין, וידא שבני הזוג הבינו את האמור בהסכם וחתמו עליו מרצונם החופשי. 

בתגובתו לתלונה מסר הדיין, כי בני הזוג, שלא התייצבו ביום שבו בית הדין נוהג לאשר 

הסכם וליתן פסק דין לגירושין, התחננו שבית הדין יאשר את ההסכם. הספרא דדיינא קיבל 

את הצדדים, ולשאלתו השיבו בני הזוג שהם מאשרים את חתימתם על ההסכם וחתמו 

עליו מרצונם החופשי. לאחר שבית הדין וידא, על ידי הספרא דדיינא, שהצדדים אכן ענו של 

שאלות הספרא דדיינא בחיוב ואף ראה תצהיר שנחתם על ידי האשה בפני עורך דין ובו היא 

מצהירה כי חתמה על ההסכם מרצונה החופשי ולאחר שהבינה את משמעותו, השתכנע 

בית הדין, כי הצדדים חתמו על ההסכם מרצונם החופשי והבינו את משמעותו של ההסכם. 

כי בעת חתימת הסכם הגירושין החלה לעבוד בבית הדין  ציין,  לעניין העדר פרוטוקול 

מערכת מחשוב חדשה, ובה לא מופיעה חתימה של דיין על הפרוטוקול אלא של הספרא 

דדיינא. כיוון שלדברי הספרא דדיינא הוא לא ידע כי עליו לחתום וכיצד לחתום, הפרוטוקול 

לא נחתם. הנציב קבע, כי לפי סעיף 2)ב( לחוק יחסי-ממון בין בני-זוג, התשל”ג-1973, 

לא יינתן אישור להסכם ממון “אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג עשו 

את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו”. חובה 

זו חלה לפי אותו חוק גם על הסכם בין בני זוג שאושר בפסק דין לגירושין. הנציב הפנה 

פלוני(, שבו נדונה חשיבות  לפסק דינו של בית הדין הרבני הגדול )1-28-5037 פלוני נ’ 

מתן ההסכמה בפני בית הדין, וגם לסעיף קנ”ו לתקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים בישראל, 

התשנ”ג, המתייחס לסידור גט, ועל פיו “על בני-הזוג להופיע אישית לדיון בפני בית-הדין, 
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אלא אם כן החליט לפטור את שניהם או אחד מהם מהופעה אישית”. חריג לכך הוא, אם 

קיימת “סיבה מספקת, כגון מחלה, מאסר וכדומה, המונעת בעל דין מלהופיע”, כי אז ניתן 

יהיה לשמוע מי מבעלי הדין על ידי סופר דיינים )סעיף ס”ח לתקנות(. מדברים אלה עולה, 

כי קמה חובה על דיין לקיים את הדיון על אישור הסכם הגירושין בפני בית הדין, וחובה זו 

לא התקיימה במקרה זה. גם אם בני הזוג התחננו, אין הדבר עולה לכדי “סיבה מספקת” 

לכך שבעלי הדין יופיעו בפני הספרא דדיינא. לא זו בלבד, אלא שבפני הדיין לא היה כלל 

פרוטוקול של סופר הדיינים על מה שהתנהל בפניו, כשם שלא היה פרוטוקול של בית הדין 

על כך כי סופר הדיינים אישר בפניו שאכן הצדדים ענו על שאלותיו בחיוב )כדברי הדיין 

בתגובתו(. העובדה שבית הדין עבר למערכת מחשוב חדשה ולמד את המחשב, אינה סיבה 

מספקת לכך שלא יירשם פרוטוקול ידני. התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 797/10, רבני 

אזורי(.
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בתי הדין השרעייםפרק 1414
ובתי הדין הדרוזיים

14.1 בתי הדין השרעיים

דין  בתי הדין השרעיים בישראל פועלים בשתי ערכאות, ערכאה ראשונה בשמונה בתי 

אזוריים וערכאת ערעור בבית הדין השרעי לערעורים. בכל אחד מבתי הדין האזוריים מכהן 

קאדי אחד הדן כדן יחיד בכל התיקים שבתחום שיפוטו. 

על פי נתוני הנהלת בתי הדין השרעיים, בשנת 2011 כיהנו 11 קאדים בבתי הדין, בהם נשיא 

בית הדין השרעי לערעורים, ושני קאדים בבית הדין השרעי לערעורים, ו- 8 קאדים בבתי 

הדין האזוריים )מהם כיהנו לסרוגין ארבעה קאדים במינוי בפועל בבית הדין לערעורים(. 

בשנת 2011 התקבלו שתי תלונות על בתי הדין השרעיים. בתלונה אחת הופסק הבירור 

מאחר שהמתלוננת לא פירטה את טענותיה, את מספרי התיקים ומועדי הארועים נשוא 

תלונתה )מספרנו 179/11(. התלונה השנייה נסבה על מתן פסק דין לגירושין ללא נוכחות 

האשה )התלונה הוגשה על ידי אביה(, ולאחר בירור וקבלת תגובתו של הקאדי היא נדחתה 

)מספרנו 167/11(.

14.2 בתי הדין הדרוזיים

בתי הדין הדרוזיים בישראל פועלים בשתי ערכאות, ערכאה ראשונה בשני בתי דין אזוריים 

)בעכו ובמסעדה(, וערכאת ערעור בבית הדין הדרוזי לערעורים בעכו. החל מיום 8.8.11 

מכהנים בבית הדין בעכו שלושה קאדים מד’הב )המכהנים גם בבית הדין במסעדה(. בבית 

הדין לערעורים מכהנים שני קאדים מד’הב. 

בשנת 2011 לא התקבלו תלונות על בתי הדין הדרוזיים ולא ניתנו החלטות על בית דין זה.
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על הנעשה בעקבות החלטות הנציבותפרק 1515

סעיף 22 לחוק הנציבות קובע:

“ )א( מצא הנציב שהתלונה היתה מוצדקת יודיע על כך למתלונן, לשופט הנילון 
ולמי שמנוי בסעיף 19)ד(, לפי הענין, בצירוף החלטתו; בהודעה כאמור רשאי הנציב 
לפרט את תמצית ממצאיו, כולם או חלקם, ואם העלה הבירור כי קיים ליקוי, רשאי 

הוא להצביע על הצורך בתיקונו ועל הדרך הראויה לכך.

)ב( התקבלה הודעה על צורך בתיקון ליקוי כאמור בסעיף קטן )א( יודיע השופט 
הנילון, המנהל או נשיא בית המשפט או בית הדין שבו מכהן השופט, לנציב, על 
הצעדים שננקטו לתיקון הליקוי; לא התקבלה הודעה בתוך זמן סביר או שההודעה 

אינה מניחה את דעתו של הנציב, רשאי הוא להביא את הענין לפני הנשיא והשר.

יודיע על כך בכתב למתלונן ולמי  )ג( מצא הנציב שהתלונה לא היתה מוצדקת, 
שמנוי בסעיף 19)ד(, לפי הענין, ורשאי הנציב לפרט להם את תמצית ממצאיו.

)ד( העלה בירור התלונה חשש למעשה פלילי, יביא הנציב את הענין לידיעת היועץ 
המשפטי לממשלה, וכן לידיעת השר והנשיא; העלה בירור התלונה חשש לעבירה 
משמעתית יביא הנציב את הענין לידיעת השר והנשיא ורשאי הוא להמליץ לשר על 

הגשת קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים.

כן בעקבות ממצאיו, להמליץ לועדה  )ה( הנציב רשאי, אם מצא לנכון לעשות 
לבחירת שופטים, לסיים את כהונתו של שופט על פי סמכותה או להמליץ לשר או 
לנשיא להביא לועדה לבחירת שופטים הצעה לסיים את כהונתו של שופט; החליטו 

הועדה, השר או הנשיא שלא לקבל את המלצת הנציב, ינמקו את החלטתם”.

כל החלטה בתלונה מוצדקת מתויקת בתיקו האישי של השופט בהנהלת בתי המשפט, 

ולכך עלולה להיות משמעות לעניין קידומו של השופט. 

להלן מספר דוגמאות לליקויים שהתגלו ולצעדים שננקטו בעקבות החלטות הנציבות.
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15.1   נקיטת פעולות לתיקון ליקויים שמקורם בהתנהגות ובהתנהלות שופט

במקרים בהם סבר הנציב, כי בנסיבות העניין אין להסתפק בציון המסקנה שהתלונה 

מוצדקת, הוא מעיר את תשומת ליבה המיוחדת של נשיאת בית המשפט העליון להחלטה. 

הנציב נקט צעד זה, למשל, בתלונה על עיכוב של למעלה מחודש במתן החלטה בבקשה 

דחופה למתן טיפול פסיכולוגי לקטינים )מספרנו  840/10, משפחה. פרטי התלונה מובאים 

בפרק 11(.

יש  דין,  ועל עיכוב במתן החלטות או פסקי  בתלונות מוצדקות על התמשכות הליכים 

לנציבות עם מתן  או  לדווח למנהל בתי המשפט  שהשופט מתבקש בהחלטת הנציב 

ההחלטה או פסק הדין. 

נקיטת פעולות לתיקון ליקויים ניהוליים-מערכתיים   15.2

בנוסף לצעדים שננקטו לתיקון ליקויים שמקורם בהתנהגות ובהתנהלות שופט, מוסבת 

תשומת ליבם של גורמים שונים במערכת המשפט לתקלות שונות שנתגלו במהלך בירור 

תלונות. 

באחת התלונות הלין מתלונן על כך, שחרף החלטת רשם הוצאה לפועל להעביר את 

הטיפול בהתנגדות שהגיש בתיק הוצאה לפועל ובבקשתו לעיכוב הליכים לבית משפט 

שלום, עוקל חשבונו וחל עיכוב בטיפול בבקשותיו. בירור הנציבות העלה, כי לא נפתח 

תיק בבית המשפט וכי לא ניתן להצביע על הסיבה לעיכוב, נוכח חסר במנגנון מעקב אחר 

העברת הליכים מלשכת ההוצאה לפועל לבית המשפט. עם קבלת התלונה טופל עניינו 

של המתלונן ואף הונהג נוהל חדש אשר לתחומי ההשקה בין לשכת ההוצאה לפועל לבית 

המשפט, למניעת תקלות דומות בעתיד )מספרנו 590/11, שלום(. 

	 מיקוד תשומת לבו של שר המשפטים: תשומת ליבו של שר המשפטים הופנתה
להחלטה שניתנה על בית דין של עדה נוצרית, שבה עמד הנציב על כך, שעל אף שדיין 

כהגדרתו בחוק הנציבות, אין בחוק הגדרה מהו “בית דין  של בית דין זה הוא “שופט” 

משמעתי לשופטים” לגבי דיין זה, כפי שיש לגבי כל השופטים האחרים שבחוק. כן אין 

בחוק הגדרה של “הועדה לבחירת שופטים” כפי שיש לגבי כל השופטים האחרים. עוד 

הוסבה תשומת ליבו של השר לכך, שלא ברור מיהו המוסמך לקבוע את שיעורי האגרה 

למי שנזקק לשירותיו של בית דין זה ולהעדר פרסום עליהם )מספרנו 324/10(.

	 מיקוד תשומת ליבם של נשיא בית המשפט בו מכהן השופט הנילון או מנהל בתי
המשפט: בעקבות בירור תלונה על כך ששופטת פרשה מכס השיפוט בלי לכתוב 
כי על מנהל בתי  והוגשו סיכומים, קבע הנציב,  בו שמעה הוכחות  דין בתיק  פסק 

המשפט לשקול הוצאת הנחיות מתאימות לשופטים לפני פרישתם, אשר יסדירו את 

הפן המינהלי בנדון, על כל היבטיו, ובכלל זה גם את מעורבותו של נשיא בית המשפט 
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)מספרנו 597/11, שלום. לפרטי התלונה ראו פרק 8. הפרטים הובאו גם בעמדת נציב 

מס’ 3/11(. בתלונה אחרת הפנה הנציב את תשומת ליבו של מנהל בתי המשפט לכך, 
שבסל המשימות של שופט לא סומנו בקשות כדחופות, דבר שהביא לעיכוב במתן 

החלטה ולנקיטת הליכי הוצאה לפועל נגד המתלונן )מספרנו 801/10, משפחה(. 
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הפניות לפי סעיף 27)א( לחוק הנציבות

חוק הנציבות קובע מספר עניינים שעל הנציב להתייחס אליהם בדוח השנתי שהוא מגיש. 

ההפניות לעניינים אלה הן כלהלן:

עמ’ 13  “מספר התלונות שהוגשו ומספר התלונות שבוררו”  סעיף 27)א()1( לחוק –  

עמ’ 13  “מספר התלונות שנמצאו מוצדקות”  סעיף 27)א()2( לחוק – 

פרק 3  “הטעמים לאי בירור תלונות”  סעיף 27)א()3( לחוק – 

עמ’ 9 “זמן הבירור הממוצע בתלונות שבוררו”  סעיף 27)א()4( לחוק – 

עמ’ 13 “מספר התלונות שבירורן טרם הסתיים”  סעיף 27)א()5( לחוק – 

עמ’ 11 “סוגי הענינים שעליהם הוגשו תלונות”  סעיף 27)א()6( לחוק – 

פרק 15 “דרכים שננקטו לטיפול בליקויים ולתיקונם”  סעיף 27)א()7( לחוק – 

- “מספר התלונות שהעלו חשש לעבירה  סעיף 27)א()8( לחוק – 

פלילית ולעבירה משמעתית, אם היו כאלה”   

- “מספר ההמלצות לועדה לבחירת שופטים,  סעיף 27)א()9( לחוק – 

לשר או לנשיא לסיים כהונתו של שופט,   

אם היו כאלה”   



נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח 2011

90



נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח 2011

91

חוק נציב תלונות הציבור על שופטים,נספח אא
התשס”ב-2002

1. הגדרות

בחוק זה -

“שופט” - כל אחד מאלה:

שופט כהגדרתו בחוק-יסוד: השפיטה, לרבות שופט בקצבה הממלא תפקיד שיפוטי  )1(

לפי סעיפים 57 או 66 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ”ד-1984 )בחוק  

מדינות, בין  עזרה משפטית  לחוק   58 סעיף  לפי  או  בתי המשפט(  חוק   - זה   

המשפט; בתי  לחוק  10א  בסעיף  כמשמעותו  עמית  ושופט  התשנ"ח-1998   

רשם כהגדרתו בסעיף 84 לחוק בתי המשפט;  )2(

שופט ורשם כמשמעותם בחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 )בחוק זה - חוק  )3(

בית הדין לעבודה(, לרבות שופט שיצא לקצבה הממלא תפקיד שיפוטי לפי סעיף  

31 )ז( לחוק בית הדין לעבודה;   

שופט צבאי-משפטאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו-1955 )בחוק  )4(

זה - חוק השיפוט הצבאי(;  

דיין כהגדרתו בחוק הדיינים, התשט”ו-1955 )בחוק זה - חוק הדיינים(;  )5(

קאדי כהגדרתו בחוק הקאדים, התשכ”א-1961 )בחוק זה - חוק הקאדים(;  )6(

קאדי מד’הב כהגדרתו בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ”ג-1962 )בחוק זה  )7(

- חוק בתי הדין הדרוזיים(;  

דיין של בית דין של עדה נוצרית כמשמעותו בסימן 54 לדבר המלך במועצה על   )8(

ארץ ישראל, 1922-1947;  

“השר” -

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )1( עד )3( וכן )6( ו-7 - שר המשפטים;  )1(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )4( - שר הביטחון;  )2(

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )5( ו-)8( - השר לענייני דתות;  )3(

“בית דין משמעתי לשופטים” -

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )1( עד )3( - בית הדין המשמעתי לשופטים לפי  )1(

סעיף 17 לחוק בתי המשפט;  

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )4( - בית דין משמעתי לפי סעיף 192ד לחוק השיפוט  )2(

הצבאי;  

20 לחוק  בית הדין המשמעתי לפי סעיף   - )5( לענין שופט כהגדרתו בפסקה   )3(

הדיינים;  
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לענין שופט כהגדרתו בפסקה )6( - בית הדין המשמעתי לפי סעיף 17 לחוק  )4(

הקאדים;  

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )7( - בית הדין המשמעתי לפי סעיף 22 לחוק בתי    )5(

הדין הדרוזיים;  

“הועדה לבחירת שופטים” -

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )1( ו-)2( - הועדה לבחירת שופטים כמשמעותה  )1(

בסעיף 4)ב( לחוק-יסוד: השפיטה;   

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )3( - הועדה לבחירת שופטים כמשמעותה בסעיף  )2(

4)א( לחוק בית הדין לעבודה;  

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )4( - הועדה לבחירת שופטים צבאיים-משפטאים  )3(

לפי סעיף 187 לחוק השיפוט הצבאי;   

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )5( - ועדת המינויים לפי סעיף 6 לחוק הדיינים;  )4(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )6( - ועדת המינויים לפי סעיף 4 לחוק הקאדים;  )5(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )7( - ועדת המינויים לפי סעיף 11 לחוק בתי הדין  )6(

הדרוזיים;  

“המנהל” -

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )1( עד )3( - מנהל בתי המשפט;  )1(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )4( - נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לפי חוק  )2(

השיפוט הצבאי או מי שהוא הסמיך;   

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )5( - מנהל בתי הדין הרבניים;  )3(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )6( - מנהל בתי הדין השרעיים;  )4(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )7( - מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים;  )5(

“הנשיא” -

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )1( ו-)2( - נשיא בית המשפט העליון;  )1(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )3( - נשיא בית הדין הארצי לעבודה;  )2(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )4( - נשיא בית הדין הצבאי לערעורים;  )3(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )5( - נשיא בית הדין הרבני הגדול;  )4(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )6( - נשיא בית הדין השרעי לערעורים;  )5(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )7( - ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים כהגדרתו  )6(

בחוק בתי הדין הדרוזיים;  

“הנציב”, “נציב תלונות הציבור על שופטים “ - נציב תלונות הציבור על שופטים , שמונה 
לפי סעיף 3;
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“הועדה לבחירת הנציב” - הועדה לבחירת שופטים כמשמעותה בסעיף 4)ב( לחוק-יסוד:
השפיטה.

2. נציבות תלונות הציבור על שופטים

נציב תלונות הציבור על שופטים יעמוד בראש יחידה שתיקרא “נציבות תלונות הציבור על 

שופטים” שתברר, בהתאם להוראות חוק זה, תלונות על התנהגות שופטים במסגרת מילוי 

תפקידם, לרבות בדרך ניהול משפט על ידם. 

3. כשירות הנציב ומינויו

)א( מי שכשיר להתמנות שופט של בית המשפט העליון כשיר להתמנות נציב תלונות 

הציבור על שופטים.

ונשיא בית  יתמנה בידי הועדה לבחירת הנציב, לפי הצעת שר המשפטים  )ב( הנציב 

יותר  המשפט העליון כאחד; הועדה רשאית לקבל את ההצעה או לדחותה, ואם הוצע 

ממועמד אחד - למנות אחד מקרב המועמדים או לדחות את ההצעה. 

יובאו בחשבון לענין הצעת  )ג( מעמדו הציבורי של אדם והיכרותו עם מערכת המשפט 

מועמד לנציב ולענין מינויו.

4. ממלא מקום לנציב

נבצר מהנציב דרך ארעי למלא את תפקידיו, ימנה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית 

המשפט העליון ממלא מקום לנציב לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים או עד שיחזור 

למלא את תפקידיו, לפי המוקדם. 

5. מועד בחירת נציב

)א( מינוי נציב ייעשה, ככל האפשר, לא מוקדם מתשעים ימים ולא יאוחר משלושים ימים 

לפני תום תקופת כהונתו של הנציב המכהן; התפנה מקומו של הנציב לפני תום תקופת 

כהונתו, ייעשה המינוי בתוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו התפנה מקומו. 

)ב( הודעה על מינויו של הנציב תפורסם ברשומות.

6. משך הכהונה

הנציב יכהן תקופת כהונה אחת בלבד של חמש שנים.
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7. תום כהונה

כהונת הנציב פוקעת - )א( 

)1( בתום תקופתה;  

)2( בפטירתו או בהתפטרותו;  

)3( בהעברתו מכהונתו;  

)4( בתום שישה חודשים רצופים שבהם מכהן במקומו ממלא מקומו שמונה לפי  

    סעיף 4.

הודעה על תום כהונת הנציב תפורסם ברשומות. )ב(  

8. העברה מכהונה

)א( הועדה לבחירת הנציב רשאית, מיזמתה או לפי הצעת שר המשפטים או נשיא בית 

המשפט העליון, להעביר, בהחלטה שהתקבלה ברוב של שישה חברים לפחות, את הנציב 

מכהונתו, אם התקיים אחד מאלה:

)1( הוא הורשע בפסק דין בעבירה פלילית, למעט בעבירות המנויות בסעיף 7)א()2( 

לחוק הכנסת, התשנ”ד-1994 )בחוק זה - חוק הכנסת(; 

)2( הוא התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו;

)3( הוא אינו מבצע את תפקידו כהלכה.

)ב( הועדה לבחירת הנציב לא תעביר את הנציב מכהונתו, אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות 

להשמיע את טענותיו לפניה.

9. השעיית הנציב

יוגש כתב אישום נגד הנציב, למעט בעבירות המנויות בסעיף 7)א()2( לחוק  לא  )א( 

יושעה  הכנסת, אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה, ומשהוגש כתב אישום כאמור 

הנציב מכהונתו. 

)1( הועדה לבחירת הנציב רשאית, ברוב דעות, להשעות את הנציב מכהונתו, אם   )ב( 

מתקיימת נגדו חקירה שיש בה כדי להביא לקיום הליכים פליליים כהגדרתם בסעיף 7)א( 

)2( לחוק הכנסת, לתקופה שבה הם מתקיימים; ואולם אם היתה החקירה כאמור, בעבירה 

אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הנציב ראוי לשמש עוד בתפקידו, תשעה 

הועדה את הנציב לתקופה האמורה. 
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זה, אלא לאחר  )2( הועדה לבחירת הנציב לא תשעה את הנציב לפי סעיף קטן   

שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה. 

ויחולו  בתקופת ההשעיה ימלא את תפקידי הנציב על פי חוק זה ממלא מקומו,  )ג( 

הוראות סעיף 4.

10. סייג למינוי לשופט

מי שהיה נציב לא יתמנה לשופט.

11. ייחוד משרה והיתר לעסוק בפעילות

)א( הנציב ועובדי הנציב לא יהיו רשאים -

)1( לשמש בכל משרה אחרת או לעסוק, במישרין או בעקיפין, בעיסוק אחר;   

)2( להיות חברים בכנסת, בממשלה, במועצה של רשות מקומית, בגוף בוחר של    

מפלגה, או מועמדים לחברות כאמור;

)3( להיות חברים בהנהלה של חבר בני אדם המנהל עסקים לשם השגת רווחים.   

)ב( הנציב רשאי להתיר לעובד הנציבות, לפי בקשתו, לעשות דבר מהדברים המנויים 

בסעיף קטן )א()1( או )3(, אם לדעתו אין בכך כדי ליצור ניגוד ענינים או כדי לפגוע בעבודתו 

בנציבות בדרך אחרת; אין בהיתר כאמור כדי לפטור את העובד מעמידה בדרישות כל דין 

או נוהג, המסדירים את הפעילות. 

12. עובדי הנציבות

)א( עובדי הנציבות הם עובדי מדינה.

)ב( הנציב רשאי להסתייע בביצוע תפקידיו באנשים שאינם עובדי משרדו, אם ראה צורך 

בכך; בבירור תלונה על שופט כאמור בפסקאות )4( עד )8( להגדרה “שופט”, יסתייע הנציב 

באנשים בעלי היכרות עם מערכת המשפט שאליה משתייך השופט. 
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13. חובת סודיות

וכל אדם אחר שבעזרתו מבצע הנציב את תפקידיו חייבים  )א( הנציב, עובדי הנציבות 

לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליהם עקב עבודתם, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה 

לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיהם לפי חוק זה; העובדים יחתמו על כתב שמירה על 

סודיות עם תחילת עבודתם. 

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי שר המשפטים או נשיא בית המשפט העליון, 

לידיו, לפי דרישתו, עותק מכל חומר או מידע המצוי בנציבות שהושג במסגרת  לקבל 

פעילותה, ואולם חומר או מידע לגבי תלונה מסוימת יימסר לאחר שהטיפול בה הסתיים. 

)ג( הנשיא והשר כאחד רשאים להתיר פרסום פרטי תלונה מסוימת על שופט, כולם או 

חלקם, שהטיפול בה הסתיים.

14. הגשת תלונה

)א( רשאי להגיש תלונה לנציב כל אדם הרואה עצמו נפגע בשל התנהגותו של שופט 

ידיו, או מי שאותו אדם  במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על 

הסמיך לכך. 

)ב( הנשיא או השר רשאי לבקש מהנציב לברר ענין הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת 

תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו. 

15. דרך הגשת התלונה

התלונה תוגש בכתב תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו.

16. תלונה של אדם המוחזק במשמורת

)3( תוגש במעטפה סגורה כמפורט באותן  )1( עד  תלונה של אדם כאמור בפסקאות 

פסקאות או למי שהוא הסמיך לענין זה, והוא יעבירה, בלי לפתחה, אל הנציב:

)1( אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל”ב-1971, למנהל בית הסוהר 

שבו הוא מוחזק;

)2( עצור כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ”ו-1996, 

או אסיר, המוחזק בבית מעצר, למפקד בית המעצר שבו הוא מוחזק; 

)3( כלוא לפי חוק השיפוט הצבאי, למפקד מיתקן הכליאה שבו הוא מוחזק.
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17. תלונות שאין לברר אותן

הנציב לא יברר תלונה שהיא כמפורט להלן:

)1( התלונה אינה על שופט או שאינה בענין הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת מילוי 

תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול משפט על ידיו; 

)2( התלונה היא קנטרנית או טורדנית על פניה או עוסקת בזוטי דברים;

)3( ענינה של התלונה בשאלה משפטית או ראייתית מהותית;

)4( התלונה היא בענין הניתן לערעור על פי דין, למעט בענין הנוגע להתנהגותו של שופט 

במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו; 

)5( בקשה של בעל דין ששופט פלוני יפסול עצמו מלישב בדין כי קיימות נסיבות שיש 

בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט; כללה התלונה נוסף על בקשת 

הפסלות כאמור ענינים שרשאי הנציב לברר לפי הוראות חוק זה, יברר הנציב את אותו 

החלק שבו לא התבקשה פסלות השופט כאמור. 

)6( התלונה היא על מעשה שמתנהלת בשלו חקירה במשטרה או שהוגשה בשלו קובלנה 

לבית הדין המשמעתי לשופטים.

18. תלונות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת

)א( הנציב לא יברר תלונות כמפורט להלן, אלא אם כן מצא הנציב שקיימת סיבה מיוחדת 

המצדיקה את בירורן:

)1( התלונה הוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מהיום 

שעילת התלונה נודעה למתלונן, או מיום מתן פסק הדין בענינו בהליך שאליו מתייחסת 

התלונה, לפי המאוחר; 

)2( תלונה בענין שניתנה בו החלטה, שעליה אפשר או היה אפשר, להגיש ערעור, והיא 

אינה מסוג התלונות שאין לברר אותן. 

)ב( הנציב רשאי לא לברר תלונה אם סבר שהיא אינה מתאימה להתברר על ידו מחמת 

שהיא מתאימה יותר לטענת פסלות מלשבת בדין. 

)ג( החלטות הנציב לפי סעיף זה יהיו בכתב ומנומקות.
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19. התלונה ועילותיה ופתיחת הבירור

)א( תלונה ניתנת להגשה על כל שופט בענין הנוגע להתנהגותו במסגרת מילוי תפקידו 

כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו. 

)ב( משהוגשה תלונה, יאשר הנציב את קבלתה ויפתח בבירורה, זולת אם ראה שאין לברר 

אותה מהטעמים המנויים בסעיף 17 או שאינה ראויה לבירור מהטעמים המנויים בסעיף 

 .18

ויציין את  כך למתלונן בכתב,  יודיע על  בבירור תלונה,  )ג( החליט הנציב לא לפתוח 

הנימוקים להחלטתו.

)ד( החליט הנציב לפתוח בבירור התלונה, יודיע על כך לשופט הנילון, לנשיא, לשר, למנהל 

ולנשיא בית המשפט שבו מכהן אותו שופט. 

)ה( בהודעה לפי סעיף קטן )ד( רשאי הנציב לא לכלול את פרטי המתלונן אם סבר כי פרטיו 

אינם דרושים לצורך בירור התלונה; אין בסעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכות שר המשפטים 

ונשיא בית המשפט העליון לפי סעיף 13)ב(. 

20. דרכי הבירור ומשכו

)א( הנציב רשאי לברר את התלונה בכל דרך שימצא לנכון והוא אינו כפוף לסדרי דין או 

לדיני הראיות.

ובאופן  גוף, בתוך תקופה שיקבע  )ב( לצורך הבירור, רשאי הנציב לקבל מכל אדם או 

שיקבע, בכפוף לסעיף קטן )ג(, כל ידיעה או מסמך העשויים, לדעת הנציב, לסייע בבירור 

התלונה; מי שנדרש למסור ידיעה או מסמך כאמור, ימלא אחר הדרישה, והוראות סעיף 

11, למעט פסקאות )1( ו-)3( של סעיף קטן )א(, לחוק ועדות חקירה, התשכ”ט-1968, 

יחולו, בשינויים המחויבים, על סירוב למלא אחר הדרישה. 

)ג( לצורך הבירור רשאי הנציב לשמוע את המתלונן, את השופט הנילון, וכל אדם אחר 

אם ראה תועלת בדבר; סירב השופט הנילון למסור את דבריו בעל פה, ימסרם בכתב ככל 

שיידרש. 

)ד( בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום קבלתה בנציבות.



נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח 2011

99

21. הפסקת הבירור

הנציב רשאי להפסיק את בירור התלונה אם נוכח שהתקיימה אחת העילות המצדיקות 

שלא לפתוח בבירורה, או שענין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; 

הופסק בירור התלונה לפי סעיף זה יודיע הנציב בכתב למתלונן, לשופט הנילון ולמי שמנוי 

בסעיף 19)ד(, לפי הענין, שהחליט להפסיק את הבירור, ויציין את הנימוקים להחלטתו.

22. תוצאות הבירור

)א( מצא הנציב שהתלונה היתה מוצדקת יודיע על כך למתלונן, לשופט הנילון ולמי שמנוי 

בסעיף 19)ד(, לפי הענין, בצירוף החלטתו; בהודעה כאמור רשאי הנציב לפרט את תמצית 

ממצאיו, כולם או חלקם, ואם העלה הבירור כי קיים ליקוי, רשאי הוא להצביע על הצורך 

בתיקונו ועל הדרך הראויה לכך. 

)ב( התקבלה הודעה על צורך בתיקון ליקוי כאמור בסעיף קטן )א( יודיע השופט הנילון, 

המנהל או נשיא בית המשפט או בית הדין שבו מכהן השופט, לנציב, על הצעדים שננקטו 

לתיקון הליקוי; לא התקבלה הודעה בתוך זמן סביר או שההודעה אינה מניחה את דעתו 

של הנציב, רשאי הוא להביא את הענין לפני הנשיא והשר. 

יודיע על כך בכתב למתלונן ולמי שמנוי  )ג( מצא הנציב שהתלונה לא היתה מוצדקת, 

בסעיף 19)ד(, לפי הענין, ורשאי הנציב לפרט להם את תמצית ממצאיו. 

)ד( העלה בירור התלונה חשש למעשה פלילי, יביא הנציב את הענין לידיעת היועץ המשפטי 

לממשלה, וכן לידיעת השר והנשיא; העלה בירור התלונה חשש לעבירה משמעתית יביא 

הנציב את הענין לידיעת השר והנשיא ורשאי הוא להמליץ לשר על הגשת קובלנה לבית 

הדין המשמעתי לשופטים. 

)ה( הנציב רשאי, אם מצא לנכון לעשות כן בעקבות ממצאיו, להמליץ לועדה לבחירת 

שופטים, לסיים את כהונתו של שופט על פי סמכותה או להמליץ לשר או לנשיא להביא 

לועדה לבחירת שופטים הצעה לסיים את כהונתו של שופט; החליטו הועדה, השר או 

הנשיא שלא לקבל את המלצת הנציב, ינמקו את החלטתם.

23. סייגים לנימוק וגילוי ממצאים

)א( )1( הודעה של הנציב לפי סעיף 22 לא תכלול ולא תגלה חומר או מידע אשר לדעת 

ראש הממשלה או שר הביטחון הם ענין לביטחון המדינה, או אשר לדעת ראש הממשלה 

או שר החוץ הם ענין ליחסי החוץ או לקשרי המסחר הבין-לאומיים של המדינה. )2( ראה 

הנציב כי הודעתו עלולה לכלול או לגלות חומר או מידע כאמור בסעיף קטן )א( ולא הביעו 
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השרים את דעתם כאמור שם, יבקש הנציב את דעת ראש הממשלה, שר הביטחון או שר 

החוץ, לפי הענין, לפני שייתן את הודעתו. 

)ב( הנציב פטור מלציין את ממצאיו או נימוקיו, כולם או חלקם, או לציינם בשינויים או 

בהשמטות, או למסרם רק לחלק מהמפורטים בסעיף 19)ד( -

)1( אם הם עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן;

)2( כשיש בהם משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל דין.

)ג( ציין הנציב חלק מממצאיו או מנימוקיו, או ערך השמטות או שינויים, יציין זאת בהודעה 

לפי סעיף 22.

)ד( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים 

לקבל, לפי דרישתם, עותק מכל חומר או מידע המצוי בנציבות ושהושג במסגרת פעילותה, 

כאמור בסעיף 13)ב(.

24. זכויות וסעדים

)א( החלטותיו וממצאיו של הנציב בענין תלונה -

)1( אין בהם כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד, בבית משפט או בבית דין, 

שלא היו להם לפני כן;

)2( אין בהם כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא 

זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד על ידי הגשת התלונה או 

בירורה. 

)ב( דין וחשבון, החלטה וכל מסמך שהכין הנציב במסגרת מילוי תפקידו לא ישמשו ראיה 

בהליך משפטי או מעין שיפוטי. 

)ג( לא ייזקק בית המשפט לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של נציב תלונות הציבור 

בענין תלונה.

25. שכר ותנאי כהונה

שכרו, תנאי שירותו וגמלאותיו של הנציב יהיו כשל שופט בית המשפט העליון.
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26. אי תלות

אין על הנציב ועל עובדי הנציבות מרות בענין מילוי תפקידיהם לפי חוק זה, זולת מרותו 

של הדין.

27. דין וחשבון

יגיש לשר המשפטים ולנשיא בית המשפט העליון, מדי שנה, דין וחשבון על  )א( הנציב 

בין  וכן סקירה כללית שתתייחס,  פעולותיו, שיכיל תיאור פרטני של הטיפול בתלונות, 

השאר, לענינים האלה, בחלוקה לפי סוגי ערכאות ושופטים:

)1( מספר התלונות שהוגשו ומספר התלונות שבוררו;

)2( מספר התלונות שנמצאו מוצדקות;

)3( הטעמים לאי בירור תלונות;

)4( זמן הבירור הממוצע בתלונות שבוררו;

)5( מספר התלונות שבירורן טרם הסתיים;

)6( סוגי הענינים שעליהם הוגשו תלונות;

)7( דרכים שננקטו לטיפול בליקויים ולתיקונם;

)8( מספר התלונות שהעלו חשש לעבירה פלילית ולעבירה משמעתית, אם היו כאלה;

)9( מספר ההמלצות לועדה לבחירה שופטים, לשר או לנשיא לסיים כהונת שופט, אם 

היו כאלה.

)ב( קיבל שר המשפטים את הדין וחשבון השנתי מאת הנציב, יגיש לועדת החוקה חוק 

ומשפט של הכנסת דין וחשבון על בסיס הסקירה הכללית כאמור בסעיף קטן )א(; הדין 

וחשבון לפי סעיף קטן זה לא יכלול שמות ופרטים מזהים. 

)ג( הנציב רשאי להגיש לשר ולנשיא בית המשפט העליון דין וחשבון מיוחד קודם להגשת 

הדין וחשבון השנתי.

)ד( על המידע הכלול בדוחות יחולו הוראות סעיף 23.
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28. פרסום הודעות

שר המשפטים יפרסם הודעה על מינויו של הנציב, הדרך לפנות אליו ועיקרי סמכויותיו, 

בדרך שתיקבע בתקנות.

29. תקציב הנציבות

וייקבע בחוק התקציב  ידי שר המשפטים בתיאום עם הנציב  יוכן על  תקציב הנציבות 

השנתי של המדינה, בתחום פעולה נפרד, במסגרת תקציב משרד המשפטים. 

30. תקנות

)א( שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט 

של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. 

יביא לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בתוך שלושה  )ב( שר המשפטים 

חודשים מיום פרסומו של חוק זה, תקנות לפי סעיף 28. 

31. הנציב הראשון

הנציב הראשון יתמנה לא יאוחר מתום מאה ועשרים ימים מיום פרסומו של חוק זה.

32. )שולב בחוק השיפוט הצבאי(

33. )שולב בחוק הדיינים(

34. )שולב בחוק הקאדים(

35. )שולב בחוק בתי הדין הדרוזיים(

36. )שולב בחוק חופש המידע, התשנ”ח-1998(
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תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים,נספח בב
התשס”ד-2003

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28 ו-30 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס”ב 

-2002 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה -

“הנציב” - נציב תלונות הציבור על שופטים , לרבות מי שהוא הסמיכו;

“תלונה” - כמשמעה בסעיפים 14)א( ו-19 לחוק;

שאר המונחים שבתקנות אלה תהא משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין 

כוונה אחרת משתמעת.

2. דרך פרסום הודעה

נוסף על דרך הפרסום הקבועה בסעיף 5)ב( לחוק, ייעשה פרסום הודעה על מינוי הנציב, 

יומיים בעברית, בעיתון אחד  על הדרך לפנות אליו ועל עיקרי סמכויותיו בשני עיתונים 

בערבית ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים.

 3. הגשת תלונה לנציב

)א( תלונה תוגש בכתב, בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת, כשהיא מודפסת או בכתב 

יד אם אין מתלונן יכול להגישה בדפוס, ותישלח לנציב במעטפה סגורה. 

)ב( התלונה תיחתם ביד המתלונן ואם הוגשה בשמו - ביד מי שהוסמך להגיש את התלונה 

בשם המתלונן )להלן - מגיש התלונה(, ותצורף לה הסמכתו החתומה. 

)ג( הנציב לא יפתח בבירור תלונה שהוגשה בעילום שם.
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4. תוכן התלונה

התלונה תכיל -

)1( את פרטי המתלונן, את שמו של השופט שעליו מלין המתלונן, ואם אין בידו לנקוב 

בשמו, יציין כל פרט אחר המסייע לזיהויו; 

)2( תיאור מפורט של המעשה שעליו היא נסבה, המועד שהתרחש בו וכל פרט אחר שנוגע 

לה, ויצורף לה כל מסמך שיש בו כדי לסייע לבירורה היעיל; במקרה של תלונה על כמה 

אירועים, יצוין כל אירוע ואירוע בנפרד. 

5. תלונה חוזרת

הגיש אדם תלונה בקשר לאירוע שלגביו הגיש אותו אדם תלונה בעבר, יציין זאת במפורש 

ויפרט את פרטי התלונה הקודמת ואת הנימוקים להגשתה מחדש. 

6. המצאת מסמכים

וזימונם לדיון  ולכל אדם אחר,  לנילון  )א( המצאת מסמכים למתלונן, למגיש התלונה, 

ככל שיידרש, תיעשה בדואר, בפקס, בטלפון או בכל דרך אחרת שהנציב יראה לנכון, לפי 

המקרה. 

)ב( המצאת תלונה של אדם המוחזק במשמורת והמצאת מסמכים מאת הנציב לאדם 

במשמורת, תיעשה באמצעות מנהל בית הסוהר, מפקד בית המעצר או מפקד מיתקן 

הכליאה, לפי הענין. 
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תוספת

)תקנה 3)א((

תלונה *

פרטי המתלונן**

שם משפחה:________________

שם פרטי:__________________

מס’ זהות:__________________

כתובת:____________________

מען להמצאת מסמכים:______________

מס’ טלפון בעבודה:__________________

מס’ טלפון בבית:____________________

מס’ טלפון נייד:_____________________

מס’ פקס:_________________________

פרטי מגיש התלונה***

שם:___________________

כתובת:________________

מען להמצאת מסמכים:______________

מס’ טלפון:________________________

מס’ פקס:_________________________
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פרטי השופט הנילון

שם משפחה:______________________

שם פרטי:________________________

תפקיד ובית משפט:________________

פרטים כלליים ]ימולא ככל הידוע[

1. מס’ התיק:_______________

2. )א( האם המתלונן היה מיוצג? כן/לא )מחק את המיותר(

)ב( אם כן, שם עורך הדין:________________ כתובתו:__________________________

מס’ הטלפון שלו:_______________________

3. )א( האם הדיון בתיק הסתיים? כן/לא ]מחק את המיותר[

)ב( אם לא, באיזה שלב מצוי הדיון? _________________________________________

)ג( האם ניתן בתיק פסק דין? כן/לא ]מחק את המיותר[

4. )א( האם הגיש המתלונן בעבר תלונה בקשר לאירוע נושא תלונה זו?

כן/לא ]מחק את המיותר[

)ב( אם כן, יש לפרט את פרטי התלונה הקודמת ולציין את הנימוקים להגשתה מחדש:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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פרטי האירוע

תאריך: _______________

שעה: ________________

מקום: ________________

תיאור האירוע****:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

חתימת המתלונן: ________________           חתימת מגיש התלונה: _______________

בכל מקום שבו ננקט לשון זכר, גם נקבה במשמע.  *

מולאו פרטי האדם הנפגע מהתנהגות שופט, אף אם התלונה הוגשה על ידי אדם שהוא הוסמך לכך.  **

ימולא רק אם מגיש התלונה אינו המתלונן.  ***

אם יש יותר מאירוע אחד, יתואר כל אירוע בנפרד.  ****
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כללי אתיקה לשופטים, התשס”ז-2007נספח גג

]נוסח משולב[, התשמ”ד-1984,  16א לחוק בתי המשפט  בתוקף סמכותי לפי סעיף 

ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני  בהסכמת חבר שופטי בית המשפט העליון 

מתקינה בזה כללי אתיקה לשופטים:

מבוא

פרק ראשון: הוראות יסוד
פרשנות  .1

מקור הכללים ותכליתם  .2

כוח השיפוט, שלטון החוק והגינות  .3

אמונים למדינת ישראל ולחוקיה  .4

אי-תלות  .5

אי-משוא פנים  .6

הליכותיו של שופט  .7

פרק שני: מעמדם ותחולתם של הכללים
מעמד הכללים  .8

תחולה  .9

שופטים בדימוס  .10

פרק שלישי: שפיטה
שמירה על כבוד הזולת  .11

ניהול משפט  .12

פשרה, גישור וכו’  .13

הימנעות מוקדמת משבת בדין  .14

מניעה משבת בדין  .15

פרק רביעי: שופט וסביבתו
קשרים חברתיים  .16

פעילות פוליטית או מפלגתית  .17

הבעת דעה בפומבי  .18

איסוף כספים  .19
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פרק חמישי: הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי שלא למטרתו
ניצול מעמד  .20

מתנות, הנחות והזמנות  .21

פרק שישי: פעילויות לבר-שיפוטיות
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מ ב ו א

מאז ומקדם זכו שופטים – בהם שופטי ישראל לדורותיהם – למעמד ייחודי בקהילה. הנחת 

תשתית היא שהשופטים כולם, וכל שופט ושופט לעצמו, בלתי תלויים הם בהליכי השפיטה 

ובהחלטותיהם, וכי הרשות השופטת בכללה היא רשות לעצמה, הגונה והוגנת בהליכותיה, 

וניחנה היא ביכולת ובכשירות לפרש ולהחיל את הדין כיאות. מטבעם של דברים, מחזיק 

ולא כלום  שופט בכהונתו בנאמנות בעבור הכלל. דרכו היא דרך הנאמן, שמשלו אין לו 

וכל אשר הוא עושה כשליח הציבור עושה הוא. תנאי מוקדם ליכולתו של שופט לשמש 

בכהונתו הוא זה, שהקהילה תרחוש אמון לרשות השופטת, כי תכיר בסמכותה הייחודית 

לשפוט, כי תקבל עליה הכרעות דין שנעשו. מעמד זה של הרשות השופטת ושל חבריה 

השופטים – מעמד של עצמאות, של אי-תלות ושל מי שנהנים מאמון הקהילה – מחייב 

כמו-מעצמו קיומן של מידות מיוחדות בשופט. כן נדרשת, כדבר הלמד מענינו, יצירתן 

של נורמות התנהגות ייחודיות לחיובו של השופט היחיד בהליכותיו ובאורחותיו – בהיכל 

המשפט ומחוצה לו – והכל להבטחת מעמדם המיוחד של השופט ושל הרשות השופטת 

בכללה. כך היה מאז ומעולם. וכעצתו של יתרו למשה לדרך בחירתם של שופטים: “ואַָּתה 

יִרְאֵי ֳאלהִים אַנְֵשי אֱֶמת ׂשנאֵי בָצַע...” )שמות, יח, כא(. ואלה היו  ִמּכָל–הָעָם אַנֵשי–חַיִל  ֶתחֱזהֶ 
– בראש  ובכל גלויותיו. אכן, שופט הוא אדם  ישראל בארצו  דברים שהיו במסורת עם 

ובראשונה הוא אדם – ואולם בשעה שניאות להטיל על שכמו נטל של שיפוט, ממילא חייב 

עצמו בחובות ובנטלים של חבר הרשות השופטת.

בעבר היו כללי ההתנהגות לשופטים בחזקת תורה שבעל פה, והדין, המוסר, ההיגיון, השכל 

וניסיון החיים הם שהינחו שופטים באורחותיהם. ברבות הימים והשנים  הישר, המסורת 

ואף מערכת המשפט גדלה, התרחבה  ויותר,  יותר  הפכו חיי האדם והקהילה מורכבים 

וקלטה חברים רבים. כך נוצר צורך להעלות את התורה שבעל פה על הכתב וליצור קוד 

התנהגות חרות לשופטים. ואמנם, ברבות ממדינות העולם נתחברו בשנים האחרונות 

קודים להתנהגותם של שופטים. כך היה אף בישראל, שבשנת התשנ”ג-1993, פרסם 

הנשיא מאיר שמגר כללים הקרויים כללי אתיקה שיפוטית, התשנ”ג-1993, שהוכנו על 

יסוד דוח ועדה שנמנו עמה הנשיא )בדימוס( משה לנדוי )יו”ר(, סגן נשיא בית המשפט 

המחוזי השופטת שולמית ולנשטיין וסגן נשיא בית משפט השלום השופט עוזי סיוון. כללי 

ואולם חידושי החיים חייבונו  אתיקה אלה שימשו אותנו נאמנה משך למעלה מעשור, 

לעדכנם ולהתאימם לימינו.

על הכנת נוסח הכללים המצורף שקדה ועדה שנמנו עמה שופטי בית המשפט העליון 

מישאל חשין )יו”ר( ודורית ביניש, נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה מיכה לינדנשטראוס, 

גבריאל קלינג, שופט בית משפט השלום  נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב  סגן 

רובין )אשר  ועו”ד רמי  עו”ד רמי הורביץ  בירושלים משה סובל, פרופסור אהרון אנקר, 

במהלך עבודתה של הוועדה נתמנה שופט בית משפט השלום בירושלים(.
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תכליתם של כללי האתיקה לשופטים היא להדריך את שופטי ישראל בדרכם ובאורחותיהם, 

ולשמש להם כלי עזר שיסתייעו בו וממנו ילמדו. הכללים מכילים נורמות מסוגים שונים: 

נורמות-יסוד הנובעות ממעמדו של שופט והמבטאות תפיסות עומק ערכיות שהן תשתית 

למעשה השפיטה; נורמות הקשורות במעשה השפיטה עצמו; נורמות הקשורות באורחות 

חייו של שופט; ונורמות ספציפיות העוסקות בסוגיות מעשיות המתעוררות בחיי היום-

יום. נורמות אלו כולן מהוות יחדיו קודקס רחב ששופטים – הן שופטים צעירים הנדרשים 

להכוונה בתחילת דרכם, הן שופטים ותיקים הנדרשים לפתרון סוגיות ספציפיות – יכולים 

ונדרשים להסתייע בו. שופט הנתקל בקושיה – אם יעשה מעשה או אם יימנע מעשותו – 

יוכל לפנות לכללים ולמצוא בהם פתרון לרבות מן השאלות ששופטים נתקלים ומתלבטים 

בהן דרך שגרה. כך, למשל, בפעילויות לבר-שיפוטיות, בעיסוקים ציבוריים, במגעים עם 

אמצעי התקשורת ועוד.

דבר אחרון: כללי האתיקה לשופטים אינם בבחינת חי הנושא את עצמו ואין הם מנותקים 

מסביבתם. הדין, המוסר, ההיגיון, השכל הישר, המסורת וניסיון החיים שהדריכו שופטים 

בעבר יוסיפו להדריכנו גם בימים יבואו. כך, למשל, ראוי לו לשופט כי במילוי תפקידו ייתן 

דעתו להחלטות שנתן נציב תלונות הציבור על שופטים על פי הוראות חוק נציב תלונות 

ייעשה לא אך  כן: פירושם של הכללים  יתר על  הציבור על שופטים, התשס”ב-2002. 

כלשונם אלא כרוח הנושבת בהם. זאת ועוד: בצד הכללים הכתובים, ובמסגרתם, פועלת 

ובלי לגרוע מסמכותו של נשיא בית המשפט העליון בסוגיות  ועדת אתיקה לשופטים; 

אתיות ואחרות, מתפקידה של הוועדה לדון, להמליץ ולהחליט בנושאי אתיקה של שופטים. 

שופט הנתקל בשאלה אתית שאין לה תשובה ברורה בכללים, ראוי לו כי יפנה לוועדה זו או 

לנשיא בית המשפט העליון ויבקש תשובה והדרכה.

פרק ראשון: הוראות יסוד

1.    פרשנות

לענין כללים אלה –

“בית דין מינהלי” – ערכאה המוקמת בידי שר או רשות מינהלית אחרת ויש לה סמכות   

שפיטה, בין אם היא מכונה בית דין, ועדת ערר או ועדת ערעור ובין אם היא מכונה בשם 

אחר;

“בן משפחה” – בן זוג, ילד, הורה, אח, סב, הורה של בן הזוג או מי שסמוך על שולחנו   

של השופט, וכן, בהתאם לענין, בן זוג או ילד של כל אחד מאלה;

– דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן  “נושא משרה”   

מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף 

במישרין למנהל הכללי;

“נשיא בית המשפט העליון” – לרבות מי שנשיא בית המשפט העליון הסמיכו לדבר;  
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“עד מרכזי” – עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך;  

– שופט בית המשפט העליון, שופט בית משפט מחוזי, שופט בית משפט  “שופט”   

וכן רשם של בתי המשפט  שלום, שופט בית דין לעבודה, שופט תעבורה, שופט עמית 

ששופטים אלה מכהנים בהם;

“שופט בדימוס” – שופט שכהונתו נסתיימה.  

2.    מקור הכללים ותכליתם

כללי האתיקה לשופטים משקפים ומבטאים תפישות עומק ערכיות ומוסריות  )א(   

המהוות תשתית למעשה השפיטה ולדרכי התנהגותו ואורחותיו של השופט. כללים אלה 

יומין והמתאימים עצמם  מגבשים עיקרים ועקרונות מנחים השאובים ממסורת עתיקת 

לזמננו ולמקומנו. שופט ינהג דרכו על פי הדין ובהתאם לכללים אלה וישווה נגד עיניו כל 

העת את הצורך לקיים את אמון הציבור ברשות השופטת.

שופט ייראה כמי שהפר כלל מכללי האתיקה לשופטים באופן המאפשר הגשת  )ב(   

קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים, אם התנהגותו בניגוד לכללים עולה כדי התנהגות 

של שופט שלא כהלכה במילוי תפקידו או כדי התנהגות שאינה הולמת את מעמדו של 

שופט בישראל.

3.    כוח השיפוט, שלטון החוק והגינות

והאישי  בכושרו המקצועי  ניתן בידי שופט מתוך אמון ביושרו,  כוח השיפוט  )א(   

וביכולתו לקיים את המוטל עליו תוך כיבוד עקרונות האתיקה השיפוטית.

זכויות  בהכריעו בדין עושה שופט להגשמתו של שלטון החוק תוך שמירה על  )ב(   

האדם. מחובתו של שופט לפעול ביושר ובהגינות, לשוויון הכל לפני החוק, ותוך הקפדה 

על התנהגות שיש בה כדי לקיים ואף להגביר את האמון בשיטת המשפט בכלל ובמעשה 

השפיטה בפרט.

4.    אמונים למדינת ישראל ולחוקיה

שופט ישמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ישפוט משפט צדק, לא יטה משפט ולא 

יכיר פנים.

5.     אי-תלות

בעניני שפיטה אין מרות על שופט זולת מרותו של הדין. )א(   

במילוי תפקידו אין שופט תלוי באיש. שומה על השופט לשקוד על אי-תלותה של  )ב(   

מערכת השיפוט, ולהקפיד על קיומה באשר יעשה, בעניני שפיטה ובכל תחום אחר שבו 

הוא פועל.
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שופט לא יגור מפני איש, ולא יושפע במילוי תפקידו על ידי דעת קהל, חשש מפני  )ג(   

ביקורת או רצון לשאת חן.

6.     אי-משוא פנים

שופט ינהג בבעלי הדין בשוויון, לא יישא פני דל ולא יהדר פני גדול, לא יסביר פניו לאחד 

וירע פניו לאחר, ישפוט בדעה נקיה ולא יגלה דעה קדומה או משוא פנים.

7.     הליכותיו של שופט

אלה יאפיינו שופט בתכונותיו ובאורחותיו: יושר לב, טוהר מידות ומסירות לתפקיד.  )א(   

שופט יימנע ממעשים שאינם הולמים מעמדו של שופט או העלולים לפגוע בדימויה של 

מערכת השיפוט.

שופט יהיה מופת לכיבוד החוק בכל אשר יעשה. )ב(   

פרק שני: מעמדם ותחולתם של הכללים

8.     מעמד הכללים

כללים אלה מתווים עיקרים ועקרונות להתנהגותם ולאורחותיהם של שופטים,  )א(   

ומהם ייגזרו כללי אתיקה ספציפיים בכל מקרה ומקרה.

אין הכללים באים לגרוע מן האמור בכל דין. בכל ענין שאינו נדון מפורשות בכללים  )ב(   

ינהג שופט בהתאם לרוחם ולמגמתם של הכללים ובהתאם לנורמות אתיות כלליות.

9.    תחולה

כללים אלה חלים על – )א(   

שופט מעת שהצהיר הצהרת אמונים ועד שלושה חודשים מתום כהונתו;  )1(

רשם מעת מינויו ועד תום כהונתו;  )2(

שופט עמית;  )3(

שופט בדימוס המכהן בבית דין מינהלי ובוועדה ציבורית על פי דין, ככל שהדבר   )4(

ויראו את הסכמתו לכהן כהסכמה להחלת כללים אלה עליו  נוגע למילוי תפקידו; 

כאמור.

הכללים חלים על שופט אף בהיותו בחופשה או בשבתון. )ב(   
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מי שנבחר לכהונת שופט על ידי הוועדה לבחירת שופטים וטרם הצהיר הצהרת  )ג(   

אמונים, לא ייצג לקוח לפני ערכאה שיפוטית אלא בהסכמת נשיא בית המשפט העליון.

10.    שופטים בדימוס

כללים אלה אינם מחייבים שופטים בדימוס. יש לזכור עם זאת, כי סביבתו הקרובה והרחוקה 

של שופט הורגלה להתייחס אליו כהתייחס אל שופט, וכי יחס זה נמשך והולך גם לאחר 

תום הכהונה. ראוי לו אפוא לשופט בדימוס כי ישווה נגד עיניו את רוחם ואת מגמתם של 

הכללים וכי יכוון התנהגותו ואורחותיו על פיהם.

פרק שלישי: שפיטה

11.   שמירה על כבוד הזולת

בשבתו לדין ינהג שופט בנוכחים בדיון לפניו – בעלי דין, באי כוחם, עדים ובאי בית  )א(   

משפט אחרים – באורח מכובד, באורך רוח, במתינות, בסובלנות ובאדיבות, וישרה באולם 

בית המשפט אווירה נינוחה.

שופט יעשה כי גם אחרים ישמרו על כבודם של הנוכחים בדיון. )ב(   

במהלך המשפט ובהחלטותיו בכתב יימנע שופט מהערות פוגעניות או מעליבות  )ג(   

כלפי כל אדם.

שופט ינהג בעמיתיו השופטים בכבוד ובחברות. )ד(   

בהביעו דעה על אדם שלא היה צד להליכים, ייתן השופט דעתו לשאלה אם ניתנה  )ה(   

הזדמנות לאותו אדם להציג ענינו כהלכה לפני בית המשפט.

12.   ניהול משפט

שופט ינהל את הדיון שלפניו באופן מקצועי ועניני, תוך שהוא מקפיד לנהוג שוויון  )א(   

ונמנע מכל אמירה או מעשה שיש בהם כדי  בבעלי הדין ובעורכי הדין המופיעים לפניו 

לפגום בחזותו האובייקטיבית והמקצועית.

ולהימנע מליצור  הדיון  נייטרלית במהלך  חזות  על  על שופט לשמור  שומה  )ב(   

בהתנהגותו או בדבריו יסוד לחשש ממשי למשוא פנים.

בלי לגרוע מחובתו לנהוג שוויון בבעלי הדין, יעשה שופט כמיטבו להסביר לבעל דין  )ג(   

שאינו מיוצג בידי עורך דין את מהות ההליכים ודרכי ניהולם, והכול על פי הניתן בנסיבות 

הענין ובגבולות הדין והתפקיד.



נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח 2011

116

בניהול המשפט יעשה שופט כמיטבו לחוס על זמנם של המעורבים במשפט:  )ד(   

בעלי דין, באי כוחם, עדים ואחרים, וכנדרש מכך יחיש את ההליכים וימנע עינוי דין.

יעשה שופט  בו,  ולקיום האמור  )ד(,  לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן  בלי  )ה(   

כמיטבו למנוע המתנה של המוזמנים לדיון והתייצבותם של עדים פעם נוספת.

13.   פשרה, גישור ובוררות

שופט המציע פשרה או העברה של ההליך לגישור או לבוררות, לא יכפה דעתו  )א(   

על בעלי הדין, ויוודא שבעלי הדין יודעים כי אי-קבלת הצעתו לא תשפיע על הליכי הדיון 

שלפניו.

בהתנהל שיג ושיח לפשרה יסייע שופט בידי בעלי הדין, ובלבד שהדבר ייעשה תוך  )ב(   

שמירת כבודו של בית המשפט.

14.   הימנעות מוקדמת משבת בדין

בכפיפות לאמור בדין ובכללים אלה ידון שופט בכל ענין שהועבר לטיפולו. )א(   

משיימצא לשופט כי קיים טעם ראוי שהתיק לא יידון לפניו, יידע בכך את נשיא  )ב(   

בית המשפט שבו הוא מכהן או שופט שהוסמך לענין זה על ידי נשיא בית המשפט.

החליט הנשיא של אותו בית משפט או שופט שהוסמך כאמור, כי אותו שופט ידון  )ג(   

בתיק, לא ימנע השופט עצמו משבת בדין אלא אם כן חייב הוא לעשות כן על פי דין.

15.   מניעה משבת בדין

שופט לא ישב בדין אם מצא, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש  )א(   

בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, שופט לא ישב בדין ביודעו שמתקיים אחד  )ב(   

מאלה:

צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של השופט או שקיימת ביניהם   )1(

קרבה ממשית אחרת;

יש לשופט ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך,   )2(

בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה של השופט יש ענין כספי ממשי או ענין 

אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו;
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בטרם התמנה לשופט היה השופט מעורב באותו ענין הנדון בהליך שלפניו בתור   )3(

בא כוח, בורר, מגשר, עד, יועץ מקצועי, מומחה, או בדרך דומה אחרת;

ולא חלפו  דין או עד מרכזי היה לקוחו של השופט קודם מינויו לכהונתו,  בעל   )4(

לפחות חמש שנים מאז הטיפול בענינו של אותו בעל דין או אותו עד;

עורך דין המייצג בעל דין היה שותפו של השופט ולא חלפו לפחות חמש שנים   )5(

מאז היותם שותפים;

עורך דין המייצג בעל דין מטפל בענין של השופט או של בן משפחתו;  )6(

בן משפחה של השופט הוא עורך דין, שותף או שכיר, במשרד עורכי דין המייצג   )7(

בעל דין.

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו-)ב(, שופט רשאי לשבת בדין אם מפאת  )ג(   

דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני שופט אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות 

דין אם לא ידון בענין.

על אף האמור בסעיף קטן )ב()2(, שופט רשאי לשבת בדין אם העברת הענין לכל  )ד(   

שופט אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

התקיימה עילת פסלות לפי פסקאות )1( או )2( בסעיף קטן )ב(, הנוגעת לעורך  )ה(   

דין או לבא כוח אחר, שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור בסעיף 

53ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961, רשאי בית המשפט להתיר את הייצוג, 

לבקשת עורך הדין או בא הכוח, אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר את הייצוג 

עולה על הנזק שייגרם לצר להליך או לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת 

שופט; התיר בית המשפט את הייצוג כאמור, לא ישב בדין השופט שלגביו התקיימה עילת 

הפסלות.

האמור בסעיף קטן )ב( יחול גם על קרוב משפחה שאינו בן משפחה כהגדרתו  )ו(   

בכללים אלה, אם סבר השופט כי יחסו אל אותו קרוב משפחה מונע אותו משבת בדין.

אין באמור בכלל זה כדי למעט משיקול דעתו של נשיא בית המשפט העליון הדן  )ז(   

בערעור על פי סעיף 77א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ”ד-1984.

פרק רביעי: שופט וסביבתו

16.   קשרים חברתיים

משמונה לכהונתו, אין מוטל על שופט לנתק את קשריו החברתיים, לרבות קשרים עם 

עורכי דין. עם זאת, ראוי לו לשופט כי ייזהר בקשריו החברתיים וייתן דעתו כיצד עשויות 

הבריות לפרש את הימצאותו בחברת אדם מסוים או בחברה מסוימת.
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17.   פעילות פוליטית או מפלגתית

שופט לא יהא מעורב בפעילות פוליטית או מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה או  )א(   

בגוף פוליטי אחר.

בלי לפגוע בכלליות האיסור שבסעיף קטן )א(, לא ייטול שופט חלק באירוע הנערך  )ב(   

על ידי מפלגה או גוף פוליטי אחר, או במסגרת אחרת שלה זהות פוליטית או מפלגתית.

18.   הבעת דעה בפומבי

שופט יימנע מהביע בפומבי דעה בענין שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית.

19.   איסוף כספים

שופט לא יהא מעורב בפעילות של איסוף כספים.

פרק חמישי:
הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי שלא למטרתו

20.   ניצול מעמד

לא יפיק שופט טובת הנאה ממעמדו כשופט – בין טובת הנאה חומרית בין אחרת  )א(   

– אם במישרין ואם בעקיפין.

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( – )ב(   

לא יעשה שופט שימוש במעמדו כשופט לקידום ענין שלו או של אחר;  )1(

שופט לא יציין את דבר היותו שופט ולא יעשה שימוש במסמך הנושא את   )2(

תוארו כשופט בנסיבות שבהן עלול השימוש בתואר להיראות כניסיון לא ראוי 

להשיג מעמד מועדף.

שופט רשאי לציין בנייר מכתבים פרטי ובכרטיס ביקור את היותו שופט ואת בית  )ג(   

המשפט שהוא מכהן בו.

שופט רשאי לציין את היותו שופט בספר או במאמר שהוא מפרסם. )ד(   

שופט רשאי ליתן המלצתו על כישוריו של אדם המוכר לו אישית. )ה(   
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21.   מתנות, הנחות והזמנות

על קבלת מתנות על ידי שופט יחול חוק שירות הציבור )מתנות(, התש”ם-1979. )א(   

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( – )ב(   

שופט לא יקבל הנחה ברכישת מוצר או בקבלת שירות, אלא אם כן ההנחה   )1(

ניתנת על פי הסדר כללי שאושר בידי מנהל בתי המשפט או שההנחה ניתנת 

לשופט עקב הימנותו עם הזכאים לאותה הנחה בלא זיקה להיותו שופט;

שופט לא יקבל הזמנות חינם לאירועים או למקומות שהכניסה אליהם היא   )2(

בתשלום, למעט במקרים שבהם נותן ההזמנה הוא קרוב משפחה או חבר אישי 

או במקרים שהשופט מוזמן כבן לוויה של מקבל ההזמנה ובלא קשר למעמדו 

כשופט.

אין מניעה כי שופט יקבל במתנה ספר על נושא משפטי מכותב הספר. )ג(   

פרק שישי: פעילויות לבר-שיפוטיות

סימן א’: עקרונות

22.   ייחוד הכהונה

שופט לא יעסוק בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי – גם לא יקבל על עצמו אחד מאלה 

– אלא לפי חוק או בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים )ראו: סעיף 11 

לחוק-יסוד: השפיטה(.

23.   מגבלות על פעילויות נוספות

ולתפקידו כשופט חייב הוא  חובתו העילאה של שופט היא לכהונתו כשופט,  )א(   

להקדיש את מיטב מרצו ומחשבתו. שופט יעניק לתפקידו כשופט מעמד של קדימה על 

פני כל עיסוק אחר.

יימנע מפעילות שאינה הולמת את מעמדו כשופט או העלולה להביאו  שופט  )ב(   

לניגוד ענינים עם תפקידו כשופט.

שופט לא יקבל על עצמו אף לא יעסיק עצמו בפעילות לבר-שיפוטית – אף אם  )ג(   

מותרת היא על פי אופייה או על פי היתר שהוענק לו – אם אותה פעילות עלולה לפגוע 

ביכולתו למלא כיאות את תפקידו כשופט, בין מבחינת משך הזמן הנדרש לפעילות, בין 

מבחינת העיתוי ובין מכל בחינה אחרת.
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סימן ב’: עיסוקים ציבוריים

24.   פעילות בגופים ציבוריים

שופט רשאי להיות חבר בגופים מינהליים של מוסדות חינוך, כגון חבר נאמנים של  )א(   

מוסד להשכלה, או בגופים של מוסדות בעלי מטרות ציבוריות, בכפיפות להיתר כהוראת 

סעיף 11 לחוק-יסוד: השפיטה.

בפעולתו כאמור בסעיף קטן )א(, יימנע שופט מכל מעשה שיש בו משום שימוש  )ב(   

שלא כהלכה במעמדו כשופט או העלול לפגוע במעמדו כשופט. כך, למשל, לא ישתתף 

שופט בניהול העסקי או הכספי של המוסד הציבורי שהוא פעיל בו, ולא יקבל ממנו טובת 

הנאה.

שופט לא יפנה לרשויות ציבור או לגורמים פרטיים בשם גוף ציבורי שהוא פעיל  )ג(   

בו.

שופט לא יהיה פעיל בגוף ציבורי העוסק בייזום הליכים משפטיים אף אם אין אותם  )ד(   

ענינים עשויים לבוא לדיון בבית המשפט שבו הוא מכהן.

25.   ועדות לחלוקת פרסים ומלגות

שופט רשאי להיות חבר בוועדה המחלקת פרסים או מלגות ובלבד שהדבר הולם את מעמדו 

של שופט.

26.   הסברה מחוץ לישראל

שופט רשאי להשתתף מדי פעם בפעם בפעולות הסברה מחוץ לישראל מטעם המדינה או 

מטעם גוף ממלכתי או ציבורי העושה לטובת הכלל, ובלבד שקיבל לכך אישור מאת נשיא 

בית המשפט העליון.

27.   שיפוט שלא בבית המשפט

יעסוק בתפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי שלא בבית המשפט, אלא  שופט לא  )א(   

מכוח הוראת חוק או בהיתר לפי סעיף 11 לחוק-יסוד: השפיטה; לענין כלל זה, “תפקיד 

שיפוטי או מעין-שיפוטי” – לרבות חברות בבית דין של ארגון חברים או של ארגון ציבורי, 

ותפקיד של פסיקה בפעולות ספורט ובמשחקים מאורגנים או ממוסדים.

שופט לא ישמש בורר אלא אם כן נקבע הדבר בחוק. )ב(   

שופט לא יהא פעיל בגוף ציבורי העוסק במתן שירותי בוררות או גישור. )ג(   
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שופט שקודם מינויו שימש בתפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי שאסור לשופט  )ד(   

למלאו, לא ימשיך למלא אותו תפקיד מעת שהצהיר הצהרת אמונים.

סימן ג’: הרצאות ופרסומים

28.   הוראה במוסדות להשכלה או לחינוך

הוראה במוסדות להשכלה או לחינוך טעונה היתר כהוראת סעיף 11 לחוק-יסוד: השפיטה.

29.   הרצאות

שופט רשאי להרצות מדי פעם בפעם במסגרת גוף שאינו מסחרי, בלא צורך בהיתר לפי 

סעיף 11 לחוק-יסוד: השפיטה. בעשותו כן ינהג שופט במידת הזהירות הראויה המתחייבת 

ממעמדו, תוך שמירה על גישה מאוזנת והימנעות מנימה פולמוסית או מהבעת דעה בענין 

שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית.

30.   פרסום ספרים ומאמרים

שופט רשאי לפרסם ספרים שכתב ומאמרים בביטאונים מקצועיים.

31.   משפט מודרך

שופט רשאי להיות חבר מותב במשפט מודרך הנערך במוסד להשכלה. הוא הדין במוסד 

אחר שאושר על ידי נשיא בית המשפט העליון.

סימן ד’: שונות

32.   עדות

שופט לא יעיד בהליכים משפטיים אלא אם כן זומן על ידי בית המשפט או באישורו של 

נשיא בית המשפט העליון; כלל זה לא יחול על הליכים משפטיים שהשופט או בני משפחתו 

צד להם.

33.   הופעה לפני רשות ציבורית

שופט רשאי להופיע לפני ועדה של הכנסת או לפני רשות ציבורית אחרת אם קיבל לכך 

אישור מאת נשיא בית המשפט העליון.
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34.   מענה לשאלונים לצורכי מחקר

באישורו של נשיא בית המשפט העליון רשאי שופט להשיב, בין בכתב בין על- )א(   

פה, לשאלות או לשאלונים המופנים אליו לצורכי מחקר בנושאים הקשורים בעבודתו 

השיפוטית.

לעת שתידון בקשה לאישור כאמור בסעיף קטן )א(, יובא במנין, בין השאר, היותו  )ב(   

של עורך המחקר מוסד אקדמי מוכר או חוקר הפועל מטעמו.

פרק שביעי: ענינים כספיים

35.   ניהול עסקים

יכהן כנושא משרה  ולא  בין במישרין בין בעקיפין,  ינהל עסקים באופן פעיל,  שופט לא 

בתאגיד מסחרי או בגוף עסקי אחר.

36.   ניהול נכסיהם של השופט ובני משפחה

שופט רשאי לנהל בעצמו את נכסיו ואת נכסי בני משפחתו, ולפעול בהשקעתם,  )א(   

ובלבד שלא יהיה בכך עיסוק פעיל בעסקים. השופט יימנע מפעילות כאמור העלולה לגרום 

לפגיעה במעמדו כשופט או להעמידו בניגוד ענינים עם תפקידו כשופט.

שופט לא ינצל את מעמדו כשופט לצורך עסקיו ועסקי בני משפחתו. )ב(   

37.   ניתוק קשרים עסקיים וכספיים עם מינויו של שופט

מינויו של שופט מביא לניתוק קשריו העסקיים והכספיים כאמור בכללי אתיקה  )א(   

שיפוטית שיקבע נשיא בית המשפט העליון לענין זה. עד אשר ייקבעו כללי אתיקה שיפוטית 

יחולו הוראות כללי אתיקה שיפוטית )הכנסות לאחר מינוי(, התשנ”ה-1995,  כאמור, 

שעותק מהם יימסר לכל מי שנבחר לכהונת שופט.

אם בשעת מינויו לכהונתו חבו צדדים שלישיים לשופט כספים כתוצאה מקשריו  )ב(   

העסקיים והכספיים כאמור בסעיף קטן )א(, יגבה השופט כספים אלה באמצעות שותפו 

לשעבר בעריכת דין או באמצעות עורך דין אחר.

38.   קבלת גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים

שופט רשאי לקבל גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים המותרים על פי דין או על פי  )א( 

כללים אלה, ובלבד שהגמול יהא בהתאם למקובל אצל הנותן. כלל זה יחול אף על קבלת 

גמול בעבור פעולות הסברה מחוץ לישראל.
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שופט שהוזמן להרצות רשאי להתאכסן במקום ההרצאה על חשבון המזמין ואף  )ב(   

לקבל החזר של הוצאות נסיעתו.

להסרת ספקות ייאמר כי כלל זה יחול על שופט גם בהיותו בשבתון. )ג(   

פרק שמיני: שופט ואמצעי התקשורת

39.   מגעים בין שופט לבין אמצעי התקשורת

שופט אומר דברו בפסקי דין ובהחלטות. על דרך הכלל אין שופט מתראיין ואין הוא  )א(   

מוסר מידע לתקשורת.

דוברות בתי  והחלטות לתקשורת אלא באמצעות  דין  יעביר פסקי  לא  שופט  )ב(   

המשפט.

שופט יימנע מהופעה או מריאיון באמצעי התקשורת. הופעה או ריאיון של שופט  )ג(   

באמצעי תקשורת – לרבות בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, במסיבת עיתונאים 

ובכל דרך אחרת – תהיה רק באישור מראש מאת נשיא בית המשפט העליון.

האמור בכלל זה אינו חל על ביטאונים משפטיים המתפרסמים על ידי מוסדות  )ד(   

אקדמיים או על ידי לשכת עורכי הדין, ובלבד שהשופט קיבל תחילה את אישורו של נשיא 

בית המשפט העליון.

40.   תגובות לאמצעי התקשורת

תגובתו של שופט על דברים שפורסמו עליו או על פסקי דין והחלטות שנתן תהיה  )א(   

באמצעות דוברות בתי המשפט.

לדוברות בתי  יפנה את העיתונאי  שופט שעיתונאי פנה אליו לקבלת תגובה  )ב(   

המשפט.

נתבקשה תגובתו של שופט על מידע שהעדר תגובה מיידית עליו עלול לגרום נזק  )ג(   

שאינו הפיך, ובפי השופט תגובה חד-משמעית שיש בה כדי להביא את הענין לסיומו, רשאי 

השופט למסור תגובתו.

שופט שמסר תגובתו בנסיבות כמתואר בסעיף קטן )ג(, יודיע על כך מיד לדוברות  )ד(   

בתי המשפט, והמשך הטיפול יהיה באמצעות הדוברות.

אין בהוראות אלה כדי למנוע את נציגות השופטים לעמוד בקשר עם אמצעי  )ה(   

התקשורת בענינים הנתונים לטיפולה.
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פרק תשיעי: ועדת אתיקה

41.   ועדת אתיקה

ועדת  ימנה  נשיא בית המשפט העליון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים,  )א(   

אתיקה בת שלושה חברים, והם: שופט של בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב ראש, 

ושני שופטים של בתי המשפט האחרים.

ועדת האתיקה תיתן חוות דעת מקדימה בעניני אתיקה של שופטים, לפי פנייה  )ב(   

של שופט או רשם שכללים אלה חלים עליו – בענין הנוגע אליו.

חבר ועדת האתיקה ימונה לתקופה אחת של שש שנים. )ג(   

ועדת האתיקה תפרסם חוות דעת מקדימה שנתנה, בלא ציון שמו של מי שלגביו  )ד(   

ניתנה חוות הדעת ופרטים מזהים אחרים, אלא אם כן החליטה אחרת.

ועדת האתיקה תקבע את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה. )ה(   

42.   כללים קודמים

כללים אלה יהיו תחת כללי אתיקה שיפוטית, התשנ”ג-1993.

י”ג בסיון התשס”ז )30 במאי 2007(

דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון 
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כללי אתיקה לדיינים, התשס”ח-2008נספח דד

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19ב לחוק הדיינים, התשט”ו-1955 )להלן – החוק(, בהסכמת 

חבר דייני בית הדין הרבני הגדול ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין בזה כללי 

אתיקה לדיינים:

מבוא

פרק ראשון: הוראות יסוד
פרשנות  .1

מקור הכללים ותכליתם  .2

כוח השיפוט, שלטון החוק והגינות  .3

אמונים למדינת ישראל ולהלכה  .4

אי-תלות  .5

אי-משוא פנים  .6

הליכותיו של דיין  .7

פרק שני: מעמדם ותחולתם של הכללים
מעמד הכללים  .8

תחולה  .9

דיינים בדימוס  .10

פרק שלישי: שפיטה
שמירה על כבוד הזולת  .11

ניהול משפט  .12

פשרה, גישור וכו’  .13

הימנעות מוקדמת משבת בדין  .14

מניעה משבת בדין  .15

פרק רביעי: דיין וסביבתו
קשרים חברתיים  .16

פעילות פוליטית או מפלגתית  .17

הבעת דעה בפומבי  .18

איסוף כספים  .19
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פרק חמישי: הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי שלא למטרתו
ניצול מעמד  .20

מתנות, הנחות והזמנות  .21

פרק שישי: פעילויות לבר-שיפוטיות
סימן א’: עקרונות
ייחוד הכהונה  .22

מגבלות על פעילויות נוספות  .23

סימן ב’: עיסוקים ציבוריים
פעילות בגופים ציבוריים  .24

ועדות לחלוקת פרסים ומלגות  .25

הסברה מחוץ לישראל  .26

שיפוט שלא בבית הדין  .27

סימן ג’: הרצאות ופרסומים
שיעורים והוראה  .28

שיעורי תורה והרצאות  .29

פרסום ספרים ומאמרים  .30

משפט מודרך  .31

סימן ד’: שונות
עדות  .32

הופעה לפני רשות ציבורית  .33

תשובות הלכתיות ומענה לשאלונים לצורכי מחקר  .34

פרק שביעי: עניינים כספיים
ניהול עסקים  .35

ניהול נכסיהם של הדיין ושל בני משפחה  .36

ניתוק קשרים עסקיים וכספיים עם מינויו של דיין  .37

קבלת גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים  .38

פרק שמיני: דיין ואמצעי התקשורת
מגעים בין דיין לבין אמצעי התקשורת  .39

תגובות לאמצעי תקשורת  .40

פרק תשיעי: ועדת אתיקה
ועדת אתיקה  .41

כללים קודמים  .42
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מבוא

כתיבת כללי אתיקה כתובים וסדורים, היא תופעה חדשה יחסית בזמננו, ומטרתה   

להרים את מוסר עבודתם של גופים שונים, ולשפר את רמת ניקיותם מכל רבב, שתהיה 

עבודתם אמונה.

ואולם לגבי דייני ישראל האמונים על ברכי התורה וממנה יונקים את מקור סמכותם,   

ועל פיה פוסקים בכל דבר הבא לפניהם, אין חידוש בדבר זה. לדידם כללי האתיקה מבוססים 

ומושרשים במצוות התורה, והם חלק בלתי נפרד ממנה, והם עתיקים מאוד.

בטרם הרים יולדו, ועד לא מאורות החכמה זרחו על שאר העמים, וכבר ניתנה “חוקה   

 לישראל” חוקה שלא יצורי אנוש קרוצי חומר חקקוה, ולא משפטנים ניסחוה, אלא “חכמת 

א-ל-הים חיים” – תורה משמים.

ומעת שניתנה לנו חוקה משמים, וקבעה בצו אלקי מפורש, “שופטים ושוטרים תתן לך   

בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק”, וקבעה כללי הצדק למשפט, אשר כל באי עולם 
מנסים לחקותם מאז, גם קבעה אז את כללי האתיקה של שופטי התורה שופטי הצדק, 

הם היושבים על מדין, במותב תלתא כחדא, ואלקים נצב בעדת א-ל.

ודי להזכיר בזה את לשונו הזהב של הנשר הגדול, רבינו הרמב”ם ז”ל, שכולם לקוחים   

מתורתנו הקדושה. וזו לשונו בהלכות סנהדרין )פ”ב הלכה ז’(: “בית דין של שלשה אף על פי 

שאין מדקדקין בהן בכל אלו הדברים, צריך שיהא בכל אחד מהן שבעה דברים ואלו הן: חכמה, 
וענוה, ויראה, ושנאת ממון, ואהבת האמת, ואהבת הבריות להן, ובעלי שם טוב. וכל אלו הדברים 
וידועים  הרי בעלי חכמה אמור.  ונבונים  אומר, אנשים חכמים  הוא  הרי  הן בתורה,  מפורשין 
לשבטיכם, אלו שרוח הבריות נוחה מהם, ובמה יהיו אהובים לבריות בזמן שיהיו בעלי עין טובה, 
ונפש שפלה, וחברתן טובה, ודבורן ומשאן בנחת עם הבריות. ולהלן הוא אומר אנשי חיל, אלו שהן 
גבורים במצות ומדקדקים על עצמם, וכובשים את יצרן, עד שלא יהא להן שום גנאי ולא שם רע, 
ויהא פרקן נאה. ובכלל אנשי חיל שיהיה להן לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו כעניין שנאמר 
ויקם משה ויושיען, ומה משה רבינו עניו אף כל דיין צריך להיות עניו. יראי אלהים כמשמעו, שונאי 
בצע אף ממון שלהם אינן נבהלין עליו, ולא רודפין לקבץ הממון, שכל מי שהוא נבהל להון חסר 
יבואנו. אנשי אמת שיהיו רודפין אחר הצדק מחמת עצמן בדעתן, אוהבין את האמת ושונאין את 

החמס, ובורחין מכל מיני העול”. עד כאן לשונו.
והשם לבו לדברים אלו כראוי, בעיניו יראה שהם כוללים את הכל, ואיש אשר אלה לו,   

הוא באמת האיש הראוי וההגון “לשבת כסאות למשפט”.

וראוי לשים לב למאמר חז”ל במסכת סנהדרין )דף ז.(: “לעולם יראה הדיין חרב מונחת   

לו בין ירכותיו, וגהינם פתוחה לו מתחתיו”. במאמר זה מיקדו חז”ל תשומת לבו של כל דיין, 
לדעת שהוא יושב על כס המשפט, לא רק כשופט את אלה העומדים לפניו, אלא יושב שם 

גם “כנשפט” ומשפטו הוא לפני הא-ל-הים ברוך הוא, אשר אין לפניו לא שכחה ולא עוולה, 

ולא משוא פנים ולא מקח שוחד. וזו היא “החרב המונחת לו בין ירכותיו”, ואיש אינו רואה 

אותה, כי היא מוסתרת, והיא מידו הארוכה של בורא העולם ומנהיגו, שהוא מלך אוהב 

צדקה ומשפט. וחייב הדיין לשים דעתו וגם לבו לבל יסטה ימין ושמאל מן האמת, ואפילו 
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כמלוא נימא, ואם הוא נוטה לכאן או לכאן החרב הזאת דוקרת בבשרו )ועומק דקירתה היא 

כמדת סטייתו(.

ואינו מרגיש  ואם גס לבו  לו מתחתיו.  גהינם פתוחה  יראה,  זו, אלא עוד  גם  זו  ולא   

במדקרות החרב, סופו לירש גהינם.

והנה כל פיקוח וכל השגחה לא יעמדו כנגד עניין זה, כי טבעו של אדם להצדיק עצמו,   

וכל דרכיו ישרים הם בעיניו, וגם אם יהיה הדבר ברור עד שאי-אפשר עוד להתעלם ממנו, 

הרי מחפש תירוצים להצדיק עצמו, ובסתר יכמין מעשיו הלא-ישרים, אך האיש הירא את 

ה’ ומאמין בו באמת, לא יוכל לעולם להתעלם מהחרב הזאת, ובוודאי לא מהגהינם הפתוחה 
מתחתיו.

ואלה הם כללי האתיקה הפנימיים, אשר אי-אפשר לעוקפם ולא להתעלם מהם, אלא   

אם כן יתעלם מאמונתו בה’ ומיראתו, ח”ו.

ואף על פי כן טוב לעשות כללים מוגדרים ולחוקקם עלי ספר, שאף שכבר יש לנו כללים   

ברורים וחקוקים בדברי תורה וגמרא וספרי הפוסקים והם לנו לעיניים. על כל פנים טוב 

לקבוע כללים ברורים ומוסכמים, ולא להשאיר חלק מהדברים נתונים לסברתו ולפרשנותו 

והכל  ניתנו הדברים בידי כמה מוותיקי הדיינים שיחוו דעתם  של כל אחד ואחד, על כן 

נשקל בכובד ראש, וכל אחד העיר והאיר ושבנו ועברנו על כל הדברים עד שהגענו למסקנת 

הדברים המובאים כאן בס”ד, ויהיו שווים לכולנו כאיש אחד בהוראה אחת.

וכך נהגו כיום לכתוב כללים לאתיקה של כל בעלי  ולומר שהואיל  יש להוסיף  ועוד   

המקצועות, חייבים גם אנו לקבוע כללים גם לקהלינו, לציבור הדיינים, אף על פי שאין 

צריכים לזה, שכאמור כל אלה ויותר מהם כלולים בפסוקי התורה, ומפורשים בדברי חז”ל, 

כדי שלא יאמר אדם שמא אנו מקילים יותר מאחרים.

יבוא הדבר אל השלמות של המוסר, מבית ומחוץ, מוסרי התורה וההלכה  ומעתה   

מחזקים אותנו מבפנים, שהם חודרים פנימה ומשם מאירים דרכנו, וכללים אלו מהווים 

לבוש חיצוני להגן מכאן ומכאן, והוא בבחינת, והייתם נקיים מה’ ומישראל.

ואסיים בקריאה לדייני ישראל שליט”א, לשים ההבנה הפנימית של דברים אלו לנגד   

עינינו, עם הידיעה שבאמרי פינו ובהתנהגותנו יש להאהיב את ה’ ואת משפט תורתנו על 

בריותיו, ועל הכל יתגדל ויתקדש שמו של מלך מלכי המלכים הקב”ה.

פרק ראשון: הוראות יסוד

1.    פרשנות

לעניין כללים אלה –  

“בן משפחה” – בת זוג, ילד, הורה, אח, סב, הורה של בת הזוג או מי שסמוך על שולחנו   

של הדיין, וכן, בהתאם לעניין, בן זוג או ילד של כל אחד מאלה;

“דיין” – דיין בית הדין הרבני הגדול, דיין בית דין רבני אזורי ודיין עמית;  

“דיין בדימוס” – דיין שכהונתו הסתיימה;  
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– דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן  “נושא משרה”   

מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף 

במישרין למנהל הכללי;

“נשיא בית הדין הרבני הגדול” – לרבות מי שנשיא בית הדין הרבני הגדול הסמיכו לדבר;  

“עד מרכזי” – עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.  

2.    מקור הכללים ותכליתם

ומוסריות  ומבטאים תפישות עומק ערכיות  לדיינים משקפים  כללי האתיקה    )א( 

ואורחותיו של הדיין; כללים אלה  ולדרכי התנהגותו  המהוות תשתית למעשה השפיטה 

מגבשים עקרונות מנחים השאובים מן התורה הכתובה והמסורה; דיין ינהג דרכו על פי 

הדין ובהתאם לכללים אלה וישווה נגד עיניו כל העת את הצורך לקיים את אמון הציבור 

במערכת השיפוט הרבני.

דיין ייראה כמי שהפר כלל מכללי האתיקה לדיינים באופן המאפשר הגשת קובלנה  )ב(   

לבית הדין המשמעתי לדיינים, אם התנהגותו בניגוד לכללים עולה כדי התנהגות של דיין 

שלא כהלכה במילוי תפקידו או כדי התנהגות שאינה הולמת את מעמדו של דיין בישראל.

3.    כוח השיפוט, שלטון החוק והגינות

ובדבקותו  דיין מתוך אמון ביושרו, ביראת השמים שבו  ניתן בידי  כוח השיפוט    )א( 

בהלכה בכל הליכותיו, בכושרו המקצועי והאישי וביכולתו לקיים את המוטל עליו תוך כיבוד 

עקרונות האתיקה השיפוטית.

בהכריעו בדין עושה דיין להגשמה של ההלכה ושל שלטון החוק תוך שמירה על  )ב(   

זכויות האדם שנברא בצלם א-להים; מחובתו של דיין לפעול ביושר ובהגינות, לשוויון הכל 

לפני החוק, ותוך הקפדה על התנהגות שיש בה כדי לקיים ואף להגביר את האמון בשיטת 

המשפט בכלל ובמעשה השפיטה בפרט.

4.    אמונים למדינת ישראל ולהלכה

דיין ישמור אמונים למדינת ישראל, ישפוט משפט צדק, לא יטה משפט ולא יכיר פנים,   

וינהג כהלכה.

5.     אי-תלות
בענייני שפיטה אין מרות על דיין זולת מרותו של הדין שלפיו הוא דן.   )א( 

במילוי תפקידו אין דיין תלוי באיש; שומה על הדיין לשקוד על אי-תלותה של  )ב(   

מערכת השיפוט, ולהקפיד על קיומה באשר יעשה, בענייני שפיטה ובכל תחום אחר שבו 

הוא פועל.

דיין לא יגור מפני איש, ולא יושפע במילוי תפקידו על ידי דעת קהל, חשש מפני  )ג(   

ביקורת או רצון לשאת חן.
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אי-תלותו של הדיין אין משמעה פטור מלקיים הוראה של בית הדין הרבני הגדול  )ד(   

שניתנה במסגרת ערעור על פסק דין או החלטה של הדיין, גם כשזו אינה נראית בעיניו, 

ועליולבצע את הוראת בית הדין הגדול; סבר דיין כי קיימת לפניו מניעה הלכתית לפעול 

בהתאם להוראה כאמור של בית הדין הרבני הגדול, יכתוב את נימוקיו לכך ויעביר את התיק 

נושא העניין לבית הדין הרבני הגדול, יכתוב את נימוקיו לכך ויעביר את התיק נושא העניין 

לבית הדין הרבני הגדול כדי שיחליט בדבר המשך הטיפול בתיק.

6.     אי-משוא פנים
דיין ינהג בבעלי הדין בשוויון, לא יישא פני דל ולא יהדר פני גדול, לא יסביר פניו לאחד   

וירע פניו לאחר, ישפוט בדעה נקייה ולא יגלה דעה קדומה או משוא פנים.

7.     הליכותיו של דיין
אלה יאפיינו דיין בתכונותיו ובאורחותיו: יושר לב, טוהר מידות ומסירות לתפקיד.    )א( 

דיין יימנע ממעשים שאינם הולמים מעמדו של דיין או העלולים לפגוע בדימויה של מערכת 

השיפוט הרבני.

דיין יהיה מופת לכיבוד הדין וההלכה בכל אשר יעשה. )ב(   

פרק שני: מעמדם ותחולתם של הכללים

8.     מעמד הכללים
כללים אלה מתווים עיקרים ועקרונות להתנהגותם ולאורחותיהם של דיינים, ומהם    )א( 

ייגזרו כללי אתיקה פרטניים בכל מקרה ומקרה.

אין הכללים באים לגרוע מן האמור בכל דין. בכל עניין שאינו נדון מפורשות בכללים  )ב(   

ינהג דיין בהתאם לרוחם ולמגמתם של הכללים ובהתאם לנורמות אתיות כלליות.

9.    תחולה

כללים אלה חלים על –   )א( 

דיין מעת שהצהיר הצהרת אמונים ועד שלושה חודשים מתום כהונתו;  )1(

דיין עמית;  )2(

נוגע למילוי  דין, ככל שהדבר  דיין בדימוס המכהן בוועדה ציבורית על פי   )3(

תפקידו; ויראו את הסכמתו לכהן כהסכמה להחלת כללים אלה עליו כאמור.

הכללים חלים על דיין אף בהיותו בחופשה או בשבתון. )ב(   

מי שנבחר לכהונת דיין על ידי הוועדה למינוי דיינים וטרם הצהיר הצהרת אמונים,  )ג(   

לא ייצג לקוח לפני ערכאה שיפוטית אלא בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול.

איסורים שעל פי כללים אלו לא יחולו על פעילות או מעשים של דיין שהוא רב  )ד(   

ראשי לישראל או רב עיר, הנובעים מכהונתו כרב ראשי או רב עיר.
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10.    דיינים בדימוס 
כללים אלה אינם מחייבים דיינים בדימוס; יש לזכור עם זאת, כי סביבתו הקרובה והרחוקה 

של דיין הורגלה להתייחס עליו כהתייחס אל דיין, וכי יחס זה נמשך והולך גם לאחר תום 

הכהונה; ראוי לו אפוא לדיין בדימוס כי ישווה נגד עיניו את רוחם ואת מגמתם של הכללים 

וכי יכוון התנהגותו ואורחותיו על פיהם.

פרק שלישי: שפיטה

11.   שמירה על כבוד הזולת
בשבתו לדון ינהג דיין בנוכחים בדיון לפניו – בעלי דין, באי-כוחם, עדים ובאי בית    )א( 

דין אחרים – באורח מכובד, באורך רוח, במתינות, בסובלנות ובאדיבות, וישרה באולם בית 

הדין אווירה נינוחה.

דיין יעשה שגם אחרים ישמרו על כבודם של הנוכחים בדיון. )ב(   

במהלך המשפט ובהחלטותיו בכתב יימנע דיין מהערות פוגעניות או מעליבות,  )ג(   

שלא כדין, כלפי כל אדם.

דיין ינהג בעמיתיו הדיינים בכבוד ובחברות. )ד(   

בהביעו דעה על אדם שלא היה צד להליכים, ייתן הדיין דעתו לשאלה אם ניתנה  )ה(   

הזדמנות לאותו אדם להציג את עניינו כהלכה לפני בית הדין.

12.   ניהול משפט
דיין ינהל את הדיון שלפניו באופן מקצועי וענייני, על פי ההלכה ותקנות הדיון,    )א( 

תוך שהוא מקפיד לנהוג שוויון בבעלי הדין, בטוענים רבניים ובעורכי הדין המופיעים לפניו 

ונמנע מכל אמירה או מעשה שיש בהם כדי לפגום בחזותו השוויונית והמקצועית.

שומה על דיין לשמור על חזות נייטרליות במהלך הדיון ולהימנע מליצור בהתנהגותו  )ב(   

או בדבריו יסוד לחשש ממשי למשוא פנים.

בלי לגרוע מחובתו לנהוג שוויון בבעלי הדין, יעשה דיין כמיטבו להסביר לבעל דין  )ג(   

שאינו מיוצג את מהות ההליכים ודרכי ניהולם, והכל על פי הניתן בנסיבות העניין ובגבולות 

הדין והתפקיד.

בניהול המשפט יעשה דיין כמיטבו לחוס על זמנם של המעורבים במשפט: בעלי  )ד(   

דין, באי-כוחם, עדים ואחרים, וכנדרש מכך יחיש את ההליכים וימנע עינוי דין.

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )ד(, ולקיום האמור בו, יעשה דיין כמיטבו  )ה(   

למנוע המתנה של המוזמנים לדיון והתייצבותם של עדים פעם נוספת.
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13.   פשרה, גישור ובוררות
דיין המציע פשרה או העברה של ההליך לגישור או לבוררות, לא יכפה דעתו )א(   

על בעלי הדין, ויוודא שבעלי הדין יודעים כי אי-קבלת הצעתו לא תשפיע על הליכי  

הדיון שלפניו; אין באמור כדי למנוע מבית הדין לפסוק בדרך של פשרה בהתאם לכללי  

ההלכה.  

בהתנהל שיג-ושיח לפשרה יסייע דיין בידי בעלי הדין, ובלבד שהדבר ייעשה תוך )ב(   

שמירת כבודו של בית הדין.  

כדי להביא לפשרה, רשאי דיין בהסכמת בעלי הדין ובהסכמת מורשיהם, להיוועד )ג(   

בבית הדין עם כל בעל דין בנפרד, ובלבד שבעל הדין שכנגד נמצא ככל האפשר  

בסמיכות מקום לאולם הדיונים והתוועדות דומה תיערך גם עמו, וכן שבעת ההתוועדות  

לא יישמעו טענות שדינן להתברר במעמד שני בעלי הדין.  

14.   הימנעות מוקדמת משבת בדין
לטיפולו. עניין שהועבר  בכל  דיין  ידון  אלה  ובכללים  לאמור בדין  בכפיפות  )א(   

משיימצא לדיין כי קיים טעם ראוי שהתיק לא יידון לפניו, יידע בכך את ראש )ב(   

אבות בית הדין שבו הוא מכהן או דיין שהוסמך לעניין זה על ידי נשיא בית הדין הרבני הגדול.  

ידון דיין  אותו  כי  כאמור,  שהוסמך  דיין  או  הדין  בית  אבות  ראש  החליט  )ג(   

בתיק, לא ימנע הדיין עצמו משבת בדין אלא אם כן חייב הוא לעשות כן על פי דין.  

15.   מניעה משבת בדין
דיין לא ישב בדין אם מצא, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש   )א( 

בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.  

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א, דיין לא ישב בדין ביודעו שמתקיים אחד מאלה: )ב(   

צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של הדיין או שקיימת   )1(

ביניהם קרבה ממשית אחרת;

יש לדיין עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד   )2(

להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה של הדיין יש עניין כספי ממשי 

או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו;

בטרם התמנה לדיין היה הדיין מעורב באותו עניין הנדון בהליך שלפניו בתור   )3(

בא כוח, בורר, מגשר, עד, יועץ מקצועי, מומחה, או בדרך דומה אחרת;

בעל דין או עד מרכזי היה לקוחו של הדיין קודם מינויו לכהונתו, ולא חלפו   )4(

חמש שנים לפחות מאז הטיפול בעניינו של אותו בעל דין או אותו עד;

עורך דין או טוען רבני המייצג בעל דין היה שותפו של הדיין ולא חלפו חמש   )5(

שנים לפחות מאז היותם שותפים;

עורך דין או טוען רבני המייצג בעל דין מטפל בעניין של הדיין או של בן   )6(

משפחתו;

בן משפחה של הדיין הוא עורך דין, או טוען רבני שותף או שכיר, במשרד   )7(

עורכי דין או משרד טוענים רבניים המייצג בעל דין.
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דיין רשאי לשבת בדין אם מפאת  ו-)ב(,  על אף האמור בסעיפים קטנים )א(  )ג(   

דחיפות העניין לא ניתן לקיים את ההליך לפני דיין אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות 

דין אם לא ידון בעניין.

על אף האמור בסעיף קטן )ב()2(, דיין רשאי לשבת בדין אם העברת העניין לכל  )ד(   

דיין אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

התקיימה עילת פסלות לפי פסקאות )1( או )2( בסעיף קטן )ב(, הנוגעת לעורך  )ה(   

דין או לבא כוח אחר, שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור בסעיף 

53ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961, ובסעיף 9א לתקנות הטוענים הרבניים, 

התשס”א-2001, רשאי בית הדין להתיר את הייצוג, לבקשת עורך הדין או בא הכוח, אם 

מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך 

או לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת דיין; התיר בית הדין את הייצוג כאמור, 

לא ישב בדין הדיין שלגביו התקיימה עילת הפסלות.

האמור בסעיף קטן )ב( יחול גם על קרוב משפחה שאינו בן משפחה כהגדרתו  )ו(   

בכללים אלה, אם סבר הדיין כי יחסו אל אותו קרוב משפחה מונע אותו משבת בדין.

אין באמור בכלל זה כדי למעט משיקול דעתו של נשיא בית הדין הרבני הגדול הדן  )ז(   

בערעור על פי סעיף 19א לחוק.

פרק רביעי: דיין וסביבתו

16.   קשרים חברתיים
משמונה לכהונתו, אין מוטל על דיין לנתק את קשריו החברתיים, לרבות קשרים עם טוענים 

רבניים ועורכי דין; יחד עם זאת, ראוי לו לדיין כי ייזהר בקשריו החברתיים וייתן דעתו כיצד 

עשויות הבריות לפרש הימצאותו בחברת אדם מסוים או בחברה מסוימת, בבחינת והייתם 

נקיים מה’ ומישראל.

17.   פעילות פוליטית או מפלגתית
דיין לא יהא מעורב בפעילות פוליטית או מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה או    )א( 

בגוף פוליטי אחר.

בלי לפגוע בכלליות האיסור שבסעיף קטן )א(, לא ייטול דיין חלק באירוע הנערך  )ב(   

על ידי מפלגה או גוף פוליטי אחר, או במסגרת אחרת שלה זהות פוליטית או מפלגתית; 

ואולם אירוע כאמור שהוא אך ורק עניין של הפצת שיעורי תורה ויראת שמים, ובלי סממנים 

פוליטיים, רשאי דיין להשתתף בו.

18.   הבעת דעה בפומבי
דיין ימנע מהביע בפומבי דעה בעניין שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית.

19.   איסוף כספים
דיין לא יהא מעורב בפעילות של איסוף כספים.
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פרק חמישי:
הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי שלא למטרתו

20.   ניצול מעמד
לא יפיק דיין טובת הנאה ממעמדו כדיין – בין טובת הנאה חומרית בין אחרת – )א(   

אם במישרין ואם בעקיפין.   

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( – )ב(   

)1(   לא יעשה דיין שימוש במעמדו כדיין לקידום עניין שלו או של אחר;   

ולא יעשה שימוש במסמך הנושא את דיין  יציין את דבר היותו  דיין לא     )2(   

תוארו כדיין בנסיבות שבהן עלול השימוש בתואר להיראות כניסיון לא ראוי   

להשיג מעמד מועדף.   

דיין רשאי לציין בנייר מכתבים פרטי ובכרטיס ביקור את היותו דיין ואת בית הדין )ג(   

שהוא מכהן בו.   

דיין רשאי לציין את היותו דיין בספר או במאמר שהוא מפרסם. )ד(   

דיין רשאי ליתן המלצתו על כישוריו של אדם המוכר לו אישית. )ה(   

דיין רשאי ליתן הסכמה לספר תורני שהובא לעיונו. )ו(   

21.   מתנות, הנחות והזמנות
על קבלת מתנות על ידי דיין יחול חוק שירות הציבור )מתנות(, התש”ם-1979.   )א( 

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( –   )ב( 

דיין לא יקבל הנחה ברכישת מוצר או בקבלת שירות, אלא אם כן ההנחה   )1(

ניתנת על פי הסדר כללי שאושר בידי מנהל בתי הדין, או שההנחה ניתנת לדיין 

עקב הימנותו עם הזכאים לאותה הנחה בלא זיקה להיותו דיין;

דיין לא יקבל הזמנות חינם לאירועים או למקומות שהכניסה אליהם היא   )2(

בתשלום, למעט במקרים שבהם נותן ההזמנה הוא קרוב משפחה או חבר אישי 

או במקרים שהדיין מוזמן כבן לוויה של מקבל ההזמנה ובלא קשר למעמדו כדיין.

אין מניעה כי דיין יקבל במתנה ספר על נושא משפטי או הלכתי מכותב הספר. )ג(   

פרק שישי: פעילויות לבר-שיפוטיות

סימן א’: עקרונות

22.   ייחוד הכהונה
דיין לא יעסוק בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי – גם לא יקבל על עצמו אחד   

מאלה – אלא לפי חוק או בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול ושר המשפטים )ראו: סעיף 

18 לחוק(.
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23.   מגבלות על פעילויות נוספות

חובתו העיקרית של דיין היא לכהונתו כדיין, ולתפקידו כדיין חייב הוא להקדיש   )א( 

את מיטב מרצו ומחשבתו; דיין יעניק לתפקידו כדיין מעמד של קדימה על פני   

כל עיסוק אחר.   

דיין יימנע מפעילות שאינה הולמת את מעמדו כדיין או העלולה להביאו לניגוד )ב(   

עניינים עם תפקידו כדיין.   

דיין לא יקבל על עצמו אף לא יעסיק עצמו בפעילות לבר-שיפוטית – אף אם )ג(   

מותרת היא על פי אופייה או על פי היתר שהוענק לו – אם אותה פעילות עלולה   

לפגוע ביכולתו למלא כיאות את תפקידו כדיין, בין מבחינת משך הזמן הנדרש   

לפעילות, בין מבחינת העיתוי ובין מכל בחינה אחרת.   

סימן ב’: עיסוקים ציבוריים

24.   פעילות בגופים ציבוריים

דיין רשאי להיות חבר בגופים מינהליים של מוסדות חינוך, כגון חבר נאמנים של   )א( 

מוסד להשכלה, או בגופים של מוסדות בעלי מטרות ציבוריות, בכפיפות להיתר   

כהוראת סעיף 18 לחוק.   

בפעולתו כאמור בסעיף קטן )א(, יימנע דיין מכל מעשה שיש בו משום שימוש )ב(   

שלא כהלכה במעמדו כדיין או העלול לפגוע במעמדו כדיין. כך, למשל, לא   

ישתתף דיין בניהול העסקי או הכספי של המוסד הציבורי שהוא פעיל בו, ולא   

יקבל ממנו טובת הנאה.   

דיין לא יפנה לרשויות ציבור או לגורמים פרטיים בשם גוף ציבורי שהוא פעיל בו. )ג(   

דיין לא יהיה פעיל בגוף ציבורי העוסק בייזום הליכים משפטיים אף אם אין אותם  )ד(   

עניינים עשויים לבוא לדיון בבית הדין שבו הוא מכהן.

25.   ועדות לחלוקת פרסים ומלגות

דיין רשאי להיות חבר בוועדה המחלקת פרסים או מלגות ובלבד שהדבר הולם את מעמדו 

של דיין.

26.   הסברה מחוץ לישראל

דיין רשאי להשתתף מדי פעם בפעולות הסברה מחוץ לישראל מטעם המדינה או מטעם 

גוף ממלכתי או ציבורי העושה לטובת הכלל, ובלבד שקיבל לכך אישור מאת נשיא בית 

הדין הרבני הגדול.

27.   שיפוט שלא בבית הדין

דיין לא יעסוק בתפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי שלא בבית הדין, אלא מכוח   )א( 

הוראת חוק או בהיתר לפי סעיף 18 לחוק; לעניין סעיף זה, “תפקיד שיפוטי או   
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מעין-שיפוטי” – לרבות חברות בבית דין של ארגון חברים או של ארגון ציבורי.   

דיין לא ישמש בורר שלא בבית הדין אלא אם כן נקבע הדבר בחוק, או בעניין שיש )ב(   

בו תועלת ציבורית משמעותית ולאחר קבלת אישור של נשיא בית הדין הרבני   

הגדול.   

דיין לא יהא פעיל בגוף ציבורי העוסק במתן שירותי בוררות או גישור. )ג(   

דיין שקודם מינויו שימש בתפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי שאסור לדיין למלאו, )ד(   

לא ימשיך למלא את אותו תפקיד מעת שהצהיר הצהרת אמונים.   

סימן ג’: הרצאות ופרסומים

28.   שיעורים והוראה 

וכוללים והוראה במוסדות להשכלה או לחינוך טעונים היתר  מתן שיעור קבוע בישיבות 

כהוראת סעיף 18 לחוק.

29.   שיעורי תורה והרצאות
יומי” “דף  ובית מדרש במסגרת  דיין רשאי לתת שיעורי תורה בבית כנסת    )א( 

וכדומה, בלא צורך בהיתר לפי סעיף 18 לחוק, ובלבד ששיעורים אלו יינתנו מחוץ   

לשעות הקבועות לפעילות בתי הדין על פי סדרי המינהל של בתי הדין הרבניים.   

גוף שאינו מסחרי, בלא צורך בהיתר דיין רשאי להרצות מדי פעם במסגרת  )ב(   

לפי סעיף 18 לחוק; בעשותו כן ינהג דיין במידת הזהירות הראויה המתחייבת   

ממעמדו, תוך שמירה על גישה מאוזנת והימנעות מנימה פולמוסית או מהבעת   

דעה בעניין שאינו משפטי בעיקר והשנוי במחלוקת ציבורית.   

30.   פרסום ספרים ומאמרים

דיין רשאי לפרסם ספרים שכתב ומאמרים בביטאונים מקצועיים ותורניים הולמים.

31.   משפט מודרך

דיין רשאי להיות חבר מותב במשפט מודרך הנערך במוסד להשכלה. הוא הדין במוסד אחר 

שאושר על ידי נשיא בית הדין הרבני הגדול.

סימן ד’: שונות

32.   עדות

דיין לא יעיד בהליכים משפטיים אלא אם כן זומן על ידי בית דין, בית משפט או באישורו 

יחול על הליכים משפטיים שהדיין או בני  של נשיא בית הדין הרבני הגדול; כלל זה לא 

משפחתו צד להם.
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33.   הופעה לפני רשות ציבורית

דיין רשאי להופיע לפני ועדה של הכנסת או לפני רשות ציבורית אחרת אם קיבל לכך אישור 

מאת נשיא בית הדין הרבני הגדול.

34.   תשובות הלכתיות ומענה לשאלונים לצורכי מחקר

דיין רשאי להשיב לשואליו בדבר הלכה, ואולם לא יעשה כן אם קיימת סבירות )א(   

שתשובתו נועדה לשימוש על ידי צד למשפט בבית דין.   

באישורו של נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי דיין להשיב, בין בכתב בין על-פה, )ב(   

לשאלות או לשאלונים המופנים אליו לצורכי מחקר בנושאים הקשורים בעבודתו   

השיפוטית.   

בין בשיקול,  יובא  )ב(,  קטן  בסעיף  כאמור  לאישור  בקשה  שתידון  לעת  )ג(   

השאר, היותו של עורך המחקר מוסד הלכתי או אקדמי מוכר או חוקר הפועל מטעמו.   

פרק שביעי: עניינים כספיים

35.   ניהול עסקים

דיין לא ינהל עסקים באופן פעיל, בין במישרין בין בעקיפין, ולא יכהן כנושא משרה בתאגיד 

מסחרי או בגוף עסקי אחר.

36.   ניהול נכסיהם של הדיין ובני משפחה

ולפעול משפחתו,  בני  נכסי  ואת  נכסיו  את  בעצמו  לנהל  רשאי  דיין  )א(   

בהשקעתם, ובלבד שלא יהיה בכך עיסוק פעיל בעסקים. הדיין יימנע מפעילות   

כאמור העלולה לגרום לפגיעה במעמדו כדיין או להעמידו בניגוד עניינים עם   

תפקידו כדיין.   

דיין לא ינצל את מעמדו כדיין לצורך עסקיו ועסקי בני משפחתו. )ב(   

37.   ניתוק קשרים עסקיים וכספיים עם מינויו של דיין

מינויו של דיין מביא לניתוק קשריו העסקיים והכספיים כאמור בכללי אתיקה )א(   

שיפוטית שיקבע נשיא בית הדין הרבני הגדול לעניין זה.   

אם בשעת מינויו לכהונתו חבו צדדים שלישיים לדיין כספים כתוצאה מקשריו )ב(   

העסקיים והכספיים כאמור בסעיף קטן )א(, יגבה הדיין כספים אלה באמצעות   

שותפו לשעבר או באמצעות בא כוחו.   

38.   קבלת גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים

דיין רשאי לקבל גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים המותרים על פי דין או )א(   

על פי כללים אלה, ובלבד שהגמול יהא בהתאם למקובל אצל הנותן. כלל זה יחול   

אף על קבלת גמול בעבור פעולות הסברה מחוץ לישראל.   
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דיין שהוזמן להרצות רשאי להתאכסן במקום ההרצאה על חשבון המזמין ואף )ב(   

לקבל החזר של הוצאות הנסיעה.   

להסרת ספקות ייאמר כי כלל זה יחול על דיין גם בהיותו בשבתון. )ג(   

פרק שמיני: דיין ואמצעי התקשורת

39.   מגעים בין דיין לבין אמצעי התקשורת

דיין אומר דברו בפסקי דין ובהחלטות; על דרך הכלל אין דיין מתראיין ואין הוא   )א( 

מוסר מידע לתקשורת.   

דיין לא יעביר פסקי דין והחלטות לתקשורת אלא באמצעות דוברות בתי הדין )ב(   

הרבניים.   

דיין יימנע מהופעה או מראיון באמצעי התקשורת; הופעה או ראיון של דיין )ג(   

באמצעי תקשורת – לרבות בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, במסיבת   

עיתונאים ובכל דרך אחרת – תהיה רק באישור מראש מאת נשיא בית הדין   

הרבני הגדול.   

האמור בכלל זה אינו חל על ביטאונים תורניים או משפטיים המתפרסמים על )ד(   

ידי מוסדות תורניים או אקדמיים או על ידי לשכת עורכי הדין, ובלבד שהדיין קיבל   

תחילה את אישורו של נשיא בית הדין הרבני הגדול.   

40.   תגובות לאמצעי התקשורת

תגובתו של דיין על דברים שפורסמו עליו או על פסקי דין והחלטות שנתן תהיה   )א( 

באמצעות דוברות בתי הדין הרבניים.   

דיין שעיתונאי פנה אליו לקבלת תגובה יפנה את העיתונאי לדוברות דתי הדין )ב(   

הרבניים.   

נתבקשה תגובתו של דיין על מידע שהעדר תגובה מיידית עליו עלול לגרום נזק )ג(   

שאינו הפיך, ובפי הדיין תגובה חד-משמעית שיש בה כדי להביא את העניין   

לסיומו, רשאי הדיין למסור את תגובתו.   

דיין שמסר את תגובתו בנסיבות כמתואר בסעיף קטן )ג(, יודיע על כך מיד )ד(   

לדוברות בתי הדין הרבניים, והמשך הטיפול יהיה באמצעות הדוברות.   

אין בהוראות אלו כדי למנוע את נציגות הדיינים לעמוד בקשר עם אמצעי )ה(   

התקשורת בעניינים הנתונים לטיפולה.   

פרק תשיעי: ועדת אתיקה

41.   ועדת אתיקה

נשיא בית הדין הרבני הגדול, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ימנה ועדת   )א( 

אתיקה בת שלושה חברים, והם: דיין של בית הדין הרבני הגדול, והוא יהיה היושב   

ראש, ושני דיינים של בתי הדין הרבניים האזוריים.   
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ועדת האתיקה תיתן חוות דעת מקדימה בענייני אתיקה של דיינים, לפי פנייה )ב(   

של דיין שכללים אלה חלים עליו – בעניין הנוגע אליו.   

חבר ועדת האתיקה ימונה לתקופת אחת של שש שנים. )ג(   

ועדת האתיקה תפרסם חוות דעת מקדימה שנתנה, בלא ציון שמו של מי )ד(   

שלגביו ניתנה חוות הדעת ופרטים מזהים אחרים, אלא אם כן החליטה אחרת.   

ועדת האתיקה תקבע את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה. )ה(   

42.   כללים קודמים

כללים אלה יהיו תחת כללי אתיקה לדיינים – התשנ”ו.

ח’ בניסן התשס”ח )13 באפריל 2008( 

שלמה משה עמאר
נשיא בית הדין הרבני הגדול

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
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