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 דבר הממונה על יישום חוק חופש המידע
 

 

בקשות מכוח החוק. הבקשות  227התקבלו בהנהלת בתי המשפט  2016במהלך שנת 

 פי חלוקה שנעשתה בהתאם לאופי התשובה שנמסרה למבקש:-יפורטו להלן, על
 

 אודות בקשות על מידע
   

   
 אחוזים מספר     

 19.4% 44 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש  .1
 10.6% 24 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי  .2
 45.4% 103 . הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע3
 12.8% 29 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה .4
 8.8% 20 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה .5
 3.1% 7 . הטיפול בבקשה טרם הסתיים6

  100% 227 סה"כ

 

 אודות בקשות שסורבועל מידע 

 127 סך הבקשות שסורבו   

 אחוזים מספר העילה   

 17.5% 22 הקצאת משאבים -) 1(8
 4.8% 6 שנים 7נוצר לפני  -) 2(8
 14.3% 18 לא ניתן לאתר -) 3(8
 23.8% 30 המידע פורסם -) 4(8
המידע נוצר בידי רשות  -) 5(8

 4.0% 5 אחרת
 6.3% 8 פגיעה בפרטיות -) 3(א)(9
 5.6% 7 ) איסור על פי דין4(א)(9
 0.8% 1 שיבוש תפקוד הרשות -) 1(ב)(9
 0.8% 1 דיונים פנימיים -) 4(ב)(9

 22.2% 28 החוק אינו חל -14
 100.0% 127 סה"כ

 

 הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור לפי חוק חופש המידע במערכת בתי המשפט 

 ,02-6556887, פקס: 02-6556919היא שרון סבן ספראי, טלפון: 

 .hofes-hamida@court.gov.ilדוא"ל:  

 

mailto:hofes-hamida@court.gov.il


  

הכוללים  שנתייםדוחות הנהלת בתי המשפט מפרסמת באתר הרשות השופטת 

פרסמים פסקי דין נתונים סטטיסטיים על כל בתי המשפט. בנוסף, באתר הרשות השופטת מת

 והחלטות של כל ערכאות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה. 

של נשיאת  והנהלים בהנחיותושל הנהלת בתי המשפט  ובנהלים בהנחיותניתן לעיין 

  באתר האינטרנט שלבית המשפט העליון 

והנהלת בתי המשפט  הרשות השופטת, בקטגוריה של מידע כללי/בית המשפט העליון

 או באמצעות הגשת בקשה לממונה על חופש המידע. 

מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות השופטת  "חוברות מידע ו"זכותונים

 בקטגוריה של מידע שימושי/חוברות הסבר.

באתר והמזכירים הראשיים ניתן למצוא  כתובות ומספרי טלפון של בתי המשפט
-077הוא  ארציהמידע המרכז . מספר הטלפון של הרשות השופטתהאינטרנט של 

2703333. 

 אינה מממנת קרנות ו/או מלגות, אינה מעניקה תמיכה למוסדות הנהלת בתי המשפט

 ציבור ואינה אחראית לתחומי פעילותם של רשויות ציבוריות ו/או תאגידים.

 אלא אם נאמר אחרת.  2016בדצמבר  31כל המידע המתפרסם בדוח נכון ליום 

 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/?OfficeId=b7f4cf74-9ceb-454d-a057-e9bdc1dcdae9&blockCollector=true&skip=0&limit=10
http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/menahel/main.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/elyon/nehalim/haba.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/html/hanchayot_new.htm
http://elyon1.court.gov.il/heb/elyon/nehalim/main.htm
https://www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authority


  

  המחלקה לקשרי חוץ וקשרים בינלאומיים

המחלקה לקשרי חוץ וקשרים בינלאומיים בבית המשפט העליון אחראית על תכנון, 

ל סיורים מודרכים למגוון רחב של אוכלוסיות המבקרות בבית המשפט העליון ארגון ותיאום ש

ט') הן -לאורך השנה. המחלקה מדריכה תלמידי בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים (כיתות ה'

מהמגזר היהודי והן מהמגזר הערבי וכן תלמידים בחינוך מיוחד. במסגרת הסיורים אנשי 

ווייתית עם דגש על מסרים חינוכיים הנוגעים למערכת המחלקה מעבירים לתלמידים הדרכה ח

המשפט. המחלקה לקשרי חוץ מדריכה גם קבוצות מבוגרים מקרב הציבור הרחב, קבוצות של 

 חיילים, סיורי עובדים וקבוצות גמלאים מרחבי הארץ. 

מתקיים סיור בעברית פתוח לקהל הרחב, ובמסגרתו כל אדם  11:00בכל יום בשעה 

 -האדריכלות, ההיסטוריה ומבנה מערכת המשפט  -וע על בית המשפט העליוןהמעוניין לשמ

מתקיים סיור באנגלית, אף הוא פתוח לקהל  12:00מוזמן להצטרף. כמו כן, בכל יום בשעה 

 הרחב. 

המחלקה לקשרי חוץ בבית המשפט העליון מארגנת מספר פרויקטים נוספים, ובהם 

משרד החינוך שבמסגרתו מגיעים תלמידי כיתות חוג "פרחי משפט" בשיתוף עם אגף שח"ר ב

ח' מבתי ספר ברחבי ירושלים אחת לשבוע לבית המשפט העליון ומשתתפים 

ובסדנאות העוסקות בנושאים מרכזיים בתחום המשפט והחברה. השיעורים   בהרצאות

 מועברים בהתנדבות ע"י העוזרים המשפטיים והמתמחים של שופטי בית המשפט העליון. 

-02טלפון המחלקה :  02-6759792  טלפונים ליצירת קשר: נטאלי קמחי, מנהלת המחלקה

6759612  /02-6759613 /02-6759615 

 

 ואת בישראל השיפוט מערכת תולדות את מציג המשפט בתי מורשת וזיאוןמ

ל. ישרא מדינת הקמת ומאז הבריטי המנדט בזמן ,מאני’העות השלטון בתקופת התפתחותה

 בית ,אדם זכויות ם:תחומי מארבעה מובילים דין פסקי מוצגים המשפט בתי של ההיסטוריה לצד

 במרכז .לחברו אדם שבין ועניינים למחלוקת הסכמה בין – המשפט בית ,החוק ושלטון המשפט

 .דיונים חלל בתור ולעתים תצוגה חלל בתור לעתים המשמש  ”הפסיקה היכל"  מעוצב החלל

 עבור משפטיים בנושאים והתדיינות פעילות סדנת ומתנהלת קצרים סרטים ברצף בו מוקרנים

  .מודרכות קבוצות

מחלקת המוזיאון מקיימת פעילות מיוחדת עם קבוצות מיוחדות; נוער בסיכון, נערות 

 ).02-6750576/9במצוקה, עולים חדשים ועוד (

העליון ובבתי תערוכות בנושא משפט, חברה ואמנות נפתחות מדי שנה בבית המשפט 

 משפט נוספים ברחבי הארץ.



  

ביטאון "מה במשפט" בכתיבת, עריכת ובהוצאת מחלקת המוזיאון מופץ למורים  בכול 

 חטיבות הביניים והתיכונים בארץ.

 תלמידי ,היסודי הספר בית גילאי תלמידים ולקבוצות הרחב לציבור פתוח המוזיאון

 15:00-9:00 ' ה-’א ימים – המוזיאון של הפתיחה שעות. וסטודנטים חיילים ,תיכון

) 02-6759612/3( העליון המשפט בבית חוץ לקשרי המחלקה באמצעות סיורים תיאום

 .העליון המשפט בבית )02-6753418( ודמוקרטיה אזרחות ללימודי המרכזים באמצעותו

 

הנהלת בתי המשפט ומשרד החינוך שמו להם למטרה לקרב את תלמידי בתי הספר 

שות השופטת כדי שילמדו על מהות עבודת בתי המשפט ועבודתם של השופטים, לעבודת הר

יזהו את יישום עקרונות הדמוקרטיה בעבודת הרשות השופטת ויבינו את תפקיד הרשות 

השופטת במארג הפרדת הרשויות במדינה. לצורך כך הקימו משרד החינוך והנהלת בתי 

 המשפט ברחבי הארץ.מרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה בבתי המשפט 

המרכזים פועלים בבית המשפט העליון ובהיכלות המשפט נוספים ברחבי הארץ. 

מטרת תכנית הפעילות במרכזים הלימודיים (בתיאום עם תכנית הלימודים באזרחות) היא 

קירוב התלמידים לעבודת מערכת המשפט, העמקת ההיכרות שלהם עם הרשות השופטת, 

דע בנושאי ליבה במשטר וחברה בישראל והפנמת עקרונות מקומה ותפקידיה, הרחבת הי

המשטר הדמוקרטי. הפעילות מקנה לתלמידים מושגים וערכי יסוד של מערכת המשפט 

ומדגישה את תפקידה של הרשות השופטת ומעמדה ביחס לרשויות השלטון האחרות 

 בתי המשפט. בישראל. למבקרים בבית המשפט העליון יש גם ביקור והפעלה במוזיאון מורשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 מבנה ארגוני מערכת בתי המשפט
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 נכון ליום פרסום הדו"ח רשימת נשיאי בתי המשפט

 השופטת מרים נאור   נשיאת בית המשפט העליון

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון 
                                               

 השופט אליקים רובינשטיין

לעבודה נשיא בית הדין הארצי 
                                                    

 השופט יגאל פליטמן

נשיא בית המשפט המחוזי חיפה 
                                                 

 השופט יוסף אלרון

לוד -המשפט המחוזי מרכז נשיא בית
                                       

 השופט אברהם טל

נשיא בית המשפט המחוזי נצרת 
                                                  

 השופט אברהם אברהם

יפו -אביבנשיא בית המשפט המחוזי תל 
                                

 השופט איתן אורנשטיין

 כ"ץ-ת רויטל יפההשופט בית המשפט המחוזי באר שבע תנשיא

ירושלים נשיא בית המשפט המחוזי 
                                               

 השופט אהרן פרקש

נשיאת בתי משפט השלום לנוער 
                                               

 מור-השופטת גלית ויגוצקי

יפו -בנשיא בתי משפט השלום מחוז תל אבי
                          

 השופט אביחי דורון

 השופט אינאס סלאמה                                     נשיא בתי משפט השלום מחוז חיפה

נשיאת בתי משפט השלום מחוז דרום  
                                 

 השופטת אבירה אשקלוני

 השופט אביטל חן נשיא בתי משפט השלום מחוז ירושלים

נשיא בתי משפט השלום מחוז צפון 
                                     

 דורון פורתהשופט 

מרכז נשיאת בתי משפט השלום מחוז 
                               

 עינת רוןהשופטת 

נשיאת בית הדין האזורי לעבודה נצרת 
                                 

 השופטת ורד שפר

נשיאת בית הדין האזורי לעבודה באר שבע 
                          

 השופטת אורלי סלע

נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב 
                      

 השופטת אפרת לקסר

 השופט אלכס קוגן נשיא בית הדין האזורי לעבודה חיפה

נשיא בית הדין האזורי לעבודה ירושלים 
                            

 אייל אברהמי השופט

 

 
 



  

 
 בית המשפט העליון

 

 כללי
בית המשפט העליון הוא ערכאת השיפוט הגבוהה במדינה. פסקי הדין הניתנים בו 

 מחייבים את בתי המשפט בערכאות הנמוכות יותר וכן כל אדם ורשות במדינה. 

של בתי החלטות על  ובבקשות רשות ערעור בית המשפט העליון דן בערעורים

 , וכן בערעוריםהלייםמינהמשפט המחוזיים שניתנו בהליכים אזרחיים, פליליים או 

 חלטות של מוסדות שיפוטיים אחרים.על ה ובבקשות רשות ערעור

 

 בג"ץ
בג"ץ. בשבתו כבג"ץ, בית  –בית המשפט העליון יושב גם כבית המשפט הגבוה לצדק 

המשפט העליון דן בעתירות המוגשות נגד רשויות השלטון. בג"ץ בוחן את חוקיות 

(הרשות המחוקקת והרשות המבצעת), של רשויות פעולותיהן של רשויות המדינה 

פי דין. בג"ץ מפקח על -מקומיות ושל מוסדות ואנשים הממלאים תפקידים ציבוריים על

חוקיות פעולתם של בתי משפט ובתי דין שאין עליהם ביקורת ערעורית רגילה 

המסורה לבית המשפט העליון. כמו כן הוא מוסמך להורות על שחרורו של אדם 

 או נאסר שלא כדין.שנעצר 

 

 הרכב
בהרכב של שלושה  ,בדרך כלל ,יושבדן בערעורים הוא בית המשפט העליון כאשר 

עשוי לשבת כאשר הוא דן בשאלות משפטיות חשובות במיוחד הוא  . עם זאת,שופטים

זוגי. במקרים בהם פסיקת בית המשפט העליון -בהרכב גדול יותר, במספר שופטים אי

קודמת שלו, או שהסוגיה קשה או חשובה במיוחד, רשאי  עומדת בסתירה לפסיקה

נשיאת בית כמו כן, בית המשפט לקיים דיון נוסף בהרכב של חמישה שופטים או יותר. 

המשפט העליון, המשנה לנשיאה או שופט אחר שמונה לשם כך מוסמכים להורות על 

 קיומו של משפט חוזר בעניין פלילי.

 

 

 

 
 

 

 



  

 בתי המשפט המחוזיים 
 

 

 כללי
, והם מסייעים לנשיא סגני נשיאיםבראש כל בית משפט מחוזי עומד נשיא ולצדו מכהנים 

 בניהולו של בית המשפט.

בתי המשפט המחוזיים משמשים ערכאה ראשונה בתיקים פליליים חמורים, בתביעות 

מיליון שקלים ובנושאים ספציפיים שנקבעו בדין. הם משמשים  2.5-אזרחיות בסכום הגבוה מ

בתי משפט לערעורים אזרחיים ופליליים על פסקי דין של בתי משפט השלום. כמו כן, בתי  גם

המשפט המחוזיים דנים בערעורים על החלטות שיפוטיות של בתי דין מנהליים ושל גופים 

אחרים. בתי המשפט המחוזיים מחזיקים בסמכות שיורית לדון בכל עניין אזרחי או פלילי שאינו 

שפט שלום. הלכה שנפסקה בבית משפט מחוזי תנחה בית משפט בדרגה בסמכותו של בית מ

 נמוכה ממנו.

בחלק מבתי המשפט קיימות מחלקות ייחודיות, כגון המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי 

 בתל אביב.

 

 ערעור
פסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים ניתנים לערעור לפני בית המשפט העליון. הערעור הוא 

על פסקי דין  –פסקי דין של בית משפט מחוזי בשבתו כערכאה ראשונה; וברשות על  –בזכות 

 של בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים. 

 

 בתי משפט לעניינים מנהליים
, בתי המשפט המחוזיים משמשים גם 2000-מכוח חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס

של בית המשפט לעניינים מנהליים נקבעו בתי משפט לעניינים מנהליים. גדרי סמכותו 

בתוספת לחוק. בתי המשפט לעניינים מנהליים דנים, בין היתר, בעתירות של הפרט נגד 

 הרשות, בערעורים מנהליים על החלטות של גופים שונים ובתובענות מנהליות.

בבתי המשפט המחוזיים פועלות גם ועדות מנהליות המשמשות ערכאת ערר על החלטות של 

 ופים ציבוריים ורשויות שלטון. ג

 

 

 
 



  

 
 בתי משפט השלום

 

 כללי
בראש בתי משפט השלום בכל מחוז עומד נשיא. בית משפט השלום משמש בית משפט של 

ערכאה ראשונה בעניינים פליליים ואזרחיים שבגדרי סמכותו, הקבועים בחוק בתי המשפט 

ההוצאה לפועל. על פסקי דין . הוא משמש גם ערכאת ערעור על החלטות רשמי 1984-תשמ"ד

 של בית משפט שלום ניתן להגיש ערעורים בזכות לבית משפט מחוזי.

 

 

 בתי משפט לעניינים שונים
 בערכאת השלום יש גם בתי משפט בעלי מומחיות בתחום מסוים:

בסמכות בית משפט זה נשמעות, בין היתר,  תובענות בענייני  :בית המשפט לענייני משפחה

או תובענות מכוח חוקים מסוימים וכן תובענות אזרחיות שהגיש אדם נגד בני המעמד האישי 

משפחתו או נגד עיזבונו של בן משפחתו, שעילתן סכסוך בתוך המשפחה, יהא הנושא או 

השווי של התובענה אשר יהא. בית המשפט לענייני משפחה משמש גם ערכאת ערעור על 

הוצאה לפועל בנוגע לביצוע פסקי דין בעניני החלטות הרשם לענייני ירושה והחלטות רשמי ה

הדיונים בבתי המשפט לענייני משפחה מתקיימים בדלתיים סגורות, למעט במקרים  משפחה.

 חריגים.

ערעורים על פסקי דין של בתי המשפט לענייני משפחה מוגשים לבית המשפט המחוזי 

הפועלות מטעם ובפיקוח  במחוזם. לצדם של בתי המשפט לענייני משפחה קיימות יחידות סיוע

 משרד  הרווחה וכן בחלקן יחידה העוסקת בגישור משפחה.

בית המשפט לנוער מהווה מערכת שיפוט מיוחדת הדנה בעניינם של  :בית משפט לנוער

קטינים. מטרתו להגן על קטינים הנתונים בסיכון ובמצוקה ולהבטיח את שלומם ושיקומם כדי 

תורמים לחברה. שיפוט הנוער נמסר לידי שופטים. נשיא בית שיהיו אזרחים פעילים, מועילים ו

המשפט העליון בהסכמת שר המשפטים ממנה שופטים אלו במיוחד לתפקיד "שופטי נוער". 

, שופטי הנוער בבתי 1971-על פי הוראת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א

בית המשפט לנוער. בראש  משפט השלום או המחוזי בכל רחבי הארץ הם המכוננים את

 מערכת זו עומד נשיא בית המשפט לנוער.

הדיונים בבית המשפט לנוער מתקיימים בדלתיים סגורות. כמו כן חל איסור פרסום שמו של 

קטין המעורב בהליך משפטי, אלא אם ניתנה רשות בית המשפט לפרסום כזה. יצוין כי האמור 

לחוק בתי המשפט [נוסח  68ים המפורטים בסעיף לעיל בא להוסיף על החיסיון וסגירת הדלתי

 .1984-משולב] התשמ"ד



  

בסמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות לדון בתביעה  :בית משפט לתביעות קטנות

אזרחית שהגיש יחיד, עד לסכום הקבוע בחוק, או לתת צו להחלפת מצרך או לתיקונו או 

ם בהליך. פסק דין של בית משפט לביטול עסקה. ככלל, בעלי הדין הם שמייצגים את עצמ

 .יבבית המשפט המחוזברשות לתביעות קטנות ניתן לערעור 

: בית משפט לעניינים מקומיים דן בעברות לפי סעיפים בית משפט לעניינים מקומיים

מסוימים בפקודת העיריות [נוסח חדש], פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] ובשורה של 

 .1965-התכנון והבנייה, תשכ"העניינים שנקבעו לפי חוק 

: בית משפט זה דן, בין היתר, בעבירות תעבורה ובעבירות לפי סעיפים בית משפט לתעבורה

של פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], עבירות על החוק לתיקון דיני עונשין (שימוש ברכב 

 . 1964-ללא רשות) תשכ"ד

 

ותו שימוש במשאבי המערכת למשך : המונח "המשמרת השנייה", משמעהמשמרת השנייה

מספר שעות נוספות בכל יום. מערכת בתי המשפט רואה במשמרת השנייה כלי שמטרתו 

ייעול ההליכים מצד אחד והקלה עם בעלי הדין שאינם מיוצגים מצד שני. כיום פועלת 

והשאיפה היא להרחיב וחיפה ת"א  ,מחוזות, ירושלים, מרכז בארבעההמשמרת השנייה 

ת פעילות במסגרת זו לכל בתי המשפט בארץ. פעילות המשמרת השנייה מובנית בעתיד א

רשמים בכירים. הפעילות מתמקדת בעיקר בתביעות קטנות שופטים וומבצעים אותה 

 ובתביעות בסדר דין מהיר. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



  

 בתי הדין לעבודה
 רקע

 
, במגמה לרכז 1969-מערכת בתי הדין לעבודה הוקמה מכוח חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט

את הטיפול בנושאי העבודה והביטחון הסוציאלי בערכאה נפרדת, אשר תתמחה בנושאים אלו 

ותפתחם. השם "בית דין לעבודה" נובע מהוראת החוק בדבר הרכב מותב בית הדין בראשות 

ג ציבור (עובדים) ונציג ציבור (מעסיקים). מעמדם של נציגי הציבור שופט או שופטת ולצדם נצי

פי דין, בשים לב למציאות חיי העבודה -כחברי המותב מבטא את עשיית המשפט על

 והתנהלותם הלכה למעשה. 

סמכותם העניינית של בתי הדין לעבודה לדון בתובענות, בערעורים ובערעורים מנהליים 

, וכן בלמעלה מחמישים 1969-וק בית הדין לעבודה, התשכ"טלח 25-ו 24קבועה בסעיפים 

, 1988-חוקים נוספים, כגון:חוק התובענות הייצוגיות, חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

 .1998-וחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח

סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה בתחום משפט העבודה נחלקת לסכסוכי היחיד 

  :קיבוציים, ועיקרם באלה וסכסוכים
תובענות למימוש זכויות הפרט ביחסים שבין עובד למעסיק, לפני הקבלה  :סכסוכי היחיד

לעבודה, במהלך העבודה ולאחר סיומה. במסגרת זו משקל מיוחד לזכויות שמקורן במשפט 

העבודה המגן, המקנה לעובד זכויות קוגנטיות שאינן ניתנות לוויתור וכן לזכויות העובד מכוח 

למימוש זכויות עובדים לפי חוק תובענות  תובענות ייצוגיותם דיני השוויון. במסגרת זו נכללות ג

ותובענות למימוש זכויות המעסיק כגון איסור תחרות, שמירה על  2006-ייצוגיות, תשס"ו

 סודות מסחריים ושמירה על זכויות הקניין.

עניינם בתובענות בתחומים עיקריים אלה:  :הליכים במסגרת משפט העבודה הקיבוצי

ולתם, פירושם, ביצועם והפרתם; זכות ההתארגנות, חקיומם, ת –רים קיבוציים הסכמים והסד

התנהלותה והיחסים בין ארגוני עובדים לבין עצמם ובינם לבין ארגוני מעסיקים. במסגרת זו 

 נדרשים בתי הדין לעבודה להכרעה בסכסוכים קיבוציים ובצווי מניעה כנגד שביתות.

תחום רחב זה כולל  :ודה בתחום הביטחון הסוציאליסמכותו הייחודית של בית הדין לעב

 1995-את מגוון הזכויות המוקנות למבוטחים לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה

; חוקי תגמולים למיניהם; הסכמים המקנים 1980-ותקנותיו; חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א

הזכויות המוקנות לפי חוק  זכויות למבוטחים כגון הסכם גמלת הניידות. על כך מתווספות

עובדים -עמיתים –; זכויות במסגרת יחסי קופות גמל 1994-ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

ומעסיקים; וזכויות פרישה ופנסיה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) של עובדים, שאיריהם 

 והתלויים בהם, ילדיהם והאלמנה, לרבות הידועה בציבור.



  

במסגרת זו בית הדין הארצי הוא ערכאה ראשונה לבירור  :הליחקיקה מתחום המשפט המנ

עתירות בנוגע לרישוי חברות כוח אדם, קבלני שירות ולשכות עבודה פרטיות, לפי חוק העסקת 

 . 1959-, וחוק שירות התעסוקה, התשי"ט1996-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-עובדים על

ת לחוק בית הדין לעבודה, לרבות מכוח הקשורים לעבודה ומפורטים בתוספ הליכים פליליים

; 1951-; עֵברות על חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א

פי הקבוע בחוק ועֵברות לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], -העסקת נוער שלא על

 .1970-התש"ל

 ערכאות בתי הדין לעבודה
לעבודה ערכאה דיונית וערכאת ערעור. הערכאות  לפי הקבוע בחוק יש במערכת בתי הדין

פני חמישה בתי דין אזוריים: בית הדין האזורי לעבודה ירושלים; בית -הדיוניות פרושות על

יפו; בית הדין האזורי לעבודה חיפה; בית הדין האזורי לעבודה -אביב-הדין האזורי לעבודה תל

 בנצרת; בית הדין האזורי לעבודה באר שבע.

הוא ערכאת הערעור היחידה על פסיקת בתי הדין האזוריים. נוסף  הארצי לעבודה בית הדין

על כך הוא מהווה ערכאה ראשונה בתובענות בין צדדים להסכם קיבוצי כללי; בתובענות בין 

, כשהן נובעות מעניינים של יחסי בין עצמםל מעבידיםארגוני עובדים לבין עצמם ובין ארגוני 

 לרישוי של חברות כוח אדם,  קבלני שירות ולשכות עבודה פרטיות.עבודה; בעתירות בנוגע 

נתונה לביקורת בג"ץ בלבד, והוא מתערב רק במקרים  פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה

אם מתגלית טעות משפטית מהותית, אם נדרשת פסיקת הלכה או בנסיבות שהצדק  –חריגים 

מחייב את התערבות בג"ץ. פסקי דין של בית הדין הארצי בעניינים פליליים ניתנים לערעור 

 בבית המשפט העליון לאחר קבלת רשות.

 חידושי חקיקה
נוספו הוראות חדשות ומיוחדות בנוגע  2012מיוני  לחוק בית הדין לעבודה 43ן בתיקו

לסמכויות נשיא בית הדין הארצי בהרחבת מותב בית הדין הארצי ובהעברת הדיון בסכסוכים 

קיבוציים מבית הדין האזורי לארצי. כמו כן הורחבו סמכויות הרשם ונקבעו הוראות בדבר ייעול 

נקבעו הוראות בכל הנוגע למינוי נציגי ציבור ועוגנו בחוק כללי ההליכים בכללותם. עוד 

 התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור.

 הליכי פישור וגישור   
בתי הדין לעבודה הם מהמובילים בקיום הליכי פישור וגישור טרם דיון משפטי או במהלכו, 

יע לצדדים ביישוב בסכסוכי היחיד כמו גם בסכסוכים קיבוציים. תכליתם של הליכים אלו לסי

המחלוקות בדרכי שלום ובהסכמה. זאת, לאור אופי הסכסוכים, שמקורם ביחסי עבודה 

המבוססים על קשר מתמשך בין הצדדים. הליכים אלו מצמיחים תועלת מרבית לצדדים, 

נושאים עמם פתרון מהיר לסכסוך, מייתרים בירור התובענות לגופן, ועלותם נמוכה בהרבה 

 פטית. מההתדיינות המש
 



  

 הנהלת בתי המשפט
 

הנהלת בתי המשפט מרכזת את פעילותה של המעטפת האדמיניסטרטיבית של מערכת בתי 

הרשות השופטת. היא מסייעת לדרג השיפוטי והמנהלי בבתי המשפט ברחבי  –המשפט 

 תהארץ ותומכת בו. בראש ההנהלה עומד מנהל בתי המשפט, והוא האחראי, בהנחיית נשיא

בית המשפט העליון, לקביעת יעדי מערכת בתי המשפט, להעברת הנחיות לנשיאים ולמתן 

(ב) לחוק בתי המשפט 82שירות יעיל ומקצועי ביחידות המערכת. בהתאם לקבוע בסעיף 

, מנהל בתי המשפט אחראי כלפי שרת המשפטים לביצועם של 1984-[נוסח משולב], תשמ"ד

יוע מטה ההנהלה, קובע את יעדי הארגון, ואלה מוצאים סדרי הִמנהל. מנהל בתי המשפט, בס

שנתיות. מטה ההנהלה גם מסייע למנהל בתי המשפט -ביטוי בתכניות עבודה שנתיות ורב

 בהקצאת משאבים למימוש נכון ויעיל של יעדי מערכת בתי המשפט. 

כלל בהנהלה פועלות יחידות במגוון התחומים הרלוונטיים לפעילות מערכת בתי המשפט, וב

ת, בינוי, כוח אדם, רכש, תקציבים, ביטחון, לשכה יומזכירותפעול ו זה יחידות מחשוב,

, חטיבת השופטים, מכון עוזמ"ת (להכשרה ולהשתלמות של עוזרים משפטית, ביקורת פנים

. נוסף על יחידות אלו פועלים גופים ייעודיים אחדים, , ומערך הדוברות וההסברה)משפטיים

, מחלקת מחקר ומידע, המחלקה לקשרי חוץ, ולהשתלמות שופטים המרכז להכשרהובהם 

 . טמשמר בתי המשפט ומוזיאון מורשת בתי המשפ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 בעלי תפקידים בהנהלת בתי המשפט

 נכון ליום פרסום הדו"ח

 

 שם תפקיד

 השופט מיכאל שפיצר מנהל בתי המשפט

 מר קימי אבולעפיה מנהל)  ילעניינסגן מנהל בתי המשפט (סגן 

 עו"ד ברק לייזר יועץ משפטי

 גב' סימה עלפי הון אנושילסמנכ"לית בכירה 

סמנכ"לית פיתוח, תכנון אסטרטגי, מערך 
 שיפוט

 גב' שרון בר דור

 מר איל רחלי סמנכ"ל בכיר ביטחון ותפקידים מיוחדים

 גב' שלומית לביא סמנכ"לית בכירה תפעול ומזכירויות 

 מר זורח קלנר סמנכ"ל בכיר לבינוי ולוגיסטיקה

 עו"ד אילת פילו ראש מערך דוברות והסברה

 גב' אילנית ורנר חשבת מערכת בתי המשפט

מנהל אגף בכיר תכנון ופיתוח 
                                            מדיניות

 מר מיכאל שפירא

 רכטרמר מאיר  ראש אגף בכיר מחשוב ומערכות מידע

 גב' עפרה תם רוזנר המבקרת הפנימית

 עו"ד אורית במני יועצת בכירה למנהל

 גב' מורן מהדרי יועצת למנהל

 גב' שרון סבן ספראי ממונה על העמדת מידע לציבור

 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 

 2016תקציב 
 2016 התפלגות תקציב הנהלת בתי משפט לשנת

 ₪ הנתונים באלפי 
 

 תקציב באלש"ח שכר תקנה
 2016בשנת 

 565,294 שכר שופטים 08540130
08540101 
08540102 
08540121 

שכר רשמים, עובדי מנהל, עוזרים משפטיים, 
 507,539 קלדניות ומתמחים 

 76,902 שכר מאבטחים 08540108
 7,008 שכר סטודנטים 08540109
08540103 
 13,032 שעות נוספות 08540123

08540104 
 38,272 שעות שכר עידוד 08540122

08540105 
 37,166 הוצאות רכב 08540124

 7,348 כוננויות 08540107
 13,119 פרישה 08540106

 תקציב באלש"ח תפעול תקנה
 2016בשנת 

 36,988 הוצאות תפעול 08540201
08540201 
08540110 

הוצאות אגף הביטחון (כולל הדרכה ואחזקת 
 12,786 מערכות ביטחון)

 10,204 טלפוניה ותקשורתהוצאות  08540201
 2,115 גניזה וביעור תיקים 08540201
 184 שילוט 08540201
 1,208 הוצאות לעדים במשפט 08540201
 313 פרסומים 08540201
 2,023 המכון להשתלמות שופטים 08540201
 342 דוברות 08540201

ועדות שונות (ועדות שחרורים, משרד הביטחון,  08540201
 6,201 האוצר)משרד 

 1,222 רווחת העובדים וגמלאים 08540201
08540201 
 1,738 הדרכה ופיתוח ארגוני 08540110

 3,598 ספריות (כולל ספרות בימ"ש העליון) 08540201
 7,776 תשלום בגין תביעות משפטיות 08540201
 28,479 מבילות  08540201



  

 2,727 משלוח דואר 08540201
 6,508 לשופטים ולעובדיםחניות  08540201
 635 ציוד וריהוט 08540201
 6,973 ציוד משרדי (כולל טונרים) 08540201
 22,879 הוצאות חשמל 08540201
 53,298 ניקיון ואחזקה 08540201
 51,795 ארנונה ומים 08540201
 2,500 תחזוקת מעליות  08540201
 3,404 ביטוח ענבל 08540201
 3,752 תרגומים 08540201
08540201 
 446 מכון עוזמ"ת 08540110

בתי הדין לעבודה: תשלום למומחים רפואיים,  08540201
 10,016 נציגי ציבור ותכנית להערכה מוקדמת

 3,443 הקלטות 08540201
 968 חטיבת השופטים והרשמים  08540201
 11,442 מרכז מידע טלפוני  08540201
 106,276 הוצאות מחשוב 08540203
 0 העסקת בנות שירות לאומי 08540204
 1,032 דמי שימוש ממשלתיים 08540205
 1,687 השתתפות במנהל הרכב הממשלתי 08540206
 70,225 השתתפות במנהל הדיור הממשלתי 08540208
 54 השתתפות במשרדי הממשלה 08540209

 תקציב באלש"ח פיתוח תקנה
 2016בשנת 

 571 ירושליםבניית היכל המשפט  53100110
 5,839 שיפוץ היכל המשפט הקיים ת"א 53100122
 10,000 השתתפות בשיפוץ בתי משפט 53100142

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 


	דבר הממונה על יישום חוק חופש המידע
	רשימת נשיאי בתי המשפט נכון ליום פרסום הדו"ח
	בית המשפט העליון
	בתי המשפט המחוזיים

