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דבר הממונה על העמדת מידע לציבור
הזכות לקבלת מידע מרשויות ציבוריות היא זכות קיימת וברורה ,אך היא ממשיכה להתפתח,
לצד השינויים החברתיים והטכנולוגים .אנו עוקבים באופן שוטף אחר פסקי הדין הניתנים
בעתירות המוגשות כנגד גופים ציבוריים ומיישמים בהתאמה את הקביעות השונות ביחס
לבקשות המגוונות המובאות לפתחנו.
יש מקום להבחין בין הרשות השופטת לבין גופים ציבוריים אחרים בקשר לתחולת החוק ,שכן
שורה של הוראות בדין קובעות הסדרים ספציפיים הנוגעים לחובת הרשות השופטת למסור
מידע ולסייגים ספציפיים ביחס לחובה זו .גם על רקע דין ייחודי זה ,אנו עושים כל מאמץ
למסור את המידע שהציבור מבקש ,גם אם באופן חלקי ,למרות סייגים המונעים את מסירתו.
בשנת  2018התקבלו בהנהלת בתי המשפט  242בקשות מכוח חוק חופש המידע התשנ"ח-
 .1998הבקשות יפורטו להלן ,על-פי חלוקה שנעשתה בהתאם לאופי התשובה שנמסרה
למבקש:

מידע כללי על אודות הבקשות
מספר
 .1הרשות מסרה את כל המידע המבוקש
 .2הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי
 .3הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע
 .4הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה
 .5הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה
 .6הטיפול בבקשה טרם הסתיים
סה"כ
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91
34
70
17
15
15
242

אחוזים
37.6%
14.0%
28.9%
7.0%
6.2%
6.2%
100%

מידע על אודות הבקשות שנדחו
סך הבקשות שנדחו
העילה
-)1(8הקצאת משאבים
-)2(8נוצר לפני  7שנים
-)3(8לא ניתן לאתר
-)4(8המידע פורסם
-)5(8המידע נוצר בידי רשות
אחרת
(9א)(-)1פגיעה בביטחון
(9א)(-)3פגיעה בפרטיות
(9א)(-)4איסור על פי דין
(9ב)(-)2מדיניות בעיצוב
(9ב)(-)4דיונים פנימיים
(9ב)(-)6סוד מסחרי
-14החוק אינו חל
סה"כ

104
מספר
18
9
4
18
8
2
7
2
1
4
1
30
104

אחוזים
17.3%
8.7%
3.8%
17.3%
7.7%
1.9%
6.7%
1.9%
1.0%
3.8%
1.0%
28.8%
100.0%

מידע על אודות זמני טיפול בבקשות שנענו
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סך הבקשות הרלוונטיות

195

זמן הטיפול
עד  15יום
בין  16ל 30-יום
בין  31ל 60-יום
בין  61ל 120-יום
מעל  120יום
סה"כ

במספר
68
47
83
20
7
225

באחוזים
30.2%
20.9%
36.9%
8.9%
3.1%
100%

הנהלת בתי המשפט מפרסמת באתרי הרשות השופטת דוחות שנתיים הכוללים נתונים
סטטיסטיים על כל בתי המשפט .בנוסף ,באתר הרשות השופטת מתפרסמים פסקי דין
והחלטות של כל ערכאות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה שאותם ניתן לאתר בקישורים
הבאים :אתר בית המשפט העליון ,מערכת נט המשפט.
ניתן לעיין באתר האינטרנט גם בהנחיות ובנהלים של הנהלת בתי המשפט ,הכוללות את
הנחיות נשיאת בית המשפט העליון ,הנחיות מנהל בתי המשפט ,נהלי הגזברויות ונהלי
המזכירויות .בנוסף מופיע באתר האינטרנט של הרשות השופטת המידע הבא :טופסי ושירותי
הרשות השופטת ,פעילות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בתקופת הפגרות ,מרכז המידע של

הרשות השופטת ועוד.

המחלקה לקשרי חוץ וקשרים בינלאומיים:
המחלקה לקשרי חוץ וקשרים בינלאומיים בבית המשפט העליון אחראית על תכנון ,ארגון
ותיאום של סיורים מודרכים למגוון רחב של אוכלוסיות המבקרות בבית המשפט העליון לאורך
השנה .המחלקה מדריכה תלמידי בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים (כיתות ה'-ט') הן מהמגזר
היהודי והן מהמגז ר הערבי וכן תלמידים בחינוך מיוחד .במסגרת הסיורים אנשי המחלקה
מעבירים לתלמידים הדרכה חווייתית עם דגש על מסרים חינוכיים הנוגעים למערכת המשפט.
המחלקה לקשרי חוץ מדריכה גם קבוצות מבוגרים מקרב הציבור הרחב ,קבוצות של חיילים,
סיורי עובדים וקבוצות גמלאים מרחבי הארץ .בשנת  2018ביקרו בבית המשפט העליון כ-
 122,935מבקרים (מתוכם כ 57,918-ילדים וחיילים).
בכל יום בשעה  11:00מתקיים סיור בעברית שפתוח לקהל הרחב ,כל אדם המעוניין לשמוע
על האדריכלות וההיסטוריה של בית המשפט העליון וכן על מבנה מערכת המשפט מוזמן
להצטרף ללא צורך בהזמנה מראש (מלבד קבוצות של למעלה מ 10-מבקרים אשר נדרשים
לתאם את תאריך הביקור מראש) .בכל יום בשעה  12:00מתקיים סיור באנגלית שאף הוא
פתוח לקהל הרחב.
המחלקה לקשרי חוץ בבית המשפט העליון מארגנת מספר פרויקטים נוספים שבהם חוג
"פרחי משפט" בשיתוף עם אגף שח"ר במשרד החינוך שבמסגרתו מגיעים תלמידי כיתות ח'
מבתי ספר מירושלים והסביבה לבית המשפט העליון אחת לשבוע בשעות אחר הצהריים
ומשתתפים בהרצאות ובסדנאות העוסקות בנושאים מרכזיים בתחום המשפט והחברה.
השיעורים מועברים בהתנדבות על-ידי העוזרים המשפטיים והמתמחים של שופטי בית
המשפט העליון .התלמידים מאותרים על ידי מנהלי בתי הספר כאשר משרד החינוך פונה
בדרך כלל לבתי ספר שלפחות חלק מהתלמידים שבו מגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך.
התלמידים שמגיעים אל התוכנית הם תלמידים אשר רק לעיתים רחוקות זוכים להיחשף אל
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התכנים שמציע החוג .החוג נמשך כ 20-שבועות (בדרך כלל משבועיים אחרי חגי תשרי עד
חופשת פסח).
טלפונים ליצירת קשר :גב' נטאלי קמחי ,מנהלת המחלקה  ,02-6759792טלפון המחלקה:
.02-6759615 /02-6759613 / 02-6759612

מרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה בבתי המשפט ברחבי הארץ:
הנהלת בתי המשפט ומשרד החינוך שמו להם למטרה לקרב את תלמידי בתי הספר לעבודת
הרשות השופטת לצורך כך הוקמו מרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה בבתי המשפט ברחבי
הארץ .המרכזים פועלים בבית המשפט העליון ובהיכלות המשפט הנוספים ברחבי הארץ.
מטרת תכנית הפעילות היא קירוב התלמידים לעבודת מערכת המשפט ,העמקת ההיכרות
שלהם עם הרשות השופטת ,מקומה ותפקידיה ,הרחבת הידע בנושאי ליבה במשטר וחברה
בישראל והפנמת עקרונות המשטר הדמוקרטי.
ניתן להזמין פעילות בקישור הבא/http://apps.education.gov.il/syr_net :

מוזיאון מורשת בתי המשפט:
המוזיאון מציג את תולדות מערכת השיפוט בישראל ואת התפתחותה בתקופת השלטון
העות’מאני ,בזמן המנדט הבריטי ומאז הקמת מדינת ישראל .לצד ההיסטוריה של בתי המשפט
מוצגים פסקי דין מובילים מארבעה תחומים :זכויות אדם ,בית המשפט ושלטון החוק ,בית
המשפט-בין הסכמה למחלוקת ועניינים שבין אדם לחברו .במרכז החלל מעוצב "היכל

הפסיקה"

המשמש לעתים כחלל תצוגה ולעיתים כחלל דיונים אשר מוקרנים בו ברצף סרטים קצרים ואשר
מתנהלת בו סדנת פעילות והתדיינות בנושאים משפטיים

עבור קבוצות מודרכות.

מחלקת המוזיאון אוצרת ומפיקה בכל שנה  4-3תערוכות בבתי המשפט ברחבי הארץ.
התערוכות עוסקות בנושאים מתחומי המורשת ,התרבות ,החברה והמשפט .בשנה האחרונה
הוצגה בבית משפט השלום בתל אביב תערוכת ציורים של בנות חוסות בהוסטל אמאן
בשפרעם .ציורי הבנות החוסות צוירו במסגרת חוגי ציור ותרפיה באמנות המתקיימים
במסגרת השהות בהוסטל .בבית המשפט העליון הוצגו שתי תערוכות :האחת של צילומי רחוב
במסגרת-אמנות במרחב הציבורי-התבוננות בחברה הישראלית .התערוכה הוצגה והופקה
בשיתוף פעולה עם סטודנטים מהמכללה האקדמית הדסה ובפתיחתה התקיים יום עיון העוסק
במשמעות של המרחב הציבורי-חוק ומשפט .התערוכה השניה "שאר רוח" תערוכה של
עובדים יוצרים ובמסגרתה הוצגו יצירות של עובדי בתי המשפט ברחבי הארץ.
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מחלקת המוזיאון מקיימת פעילות עבור קבוצות מיוחדות; נוער בסיכון ,נערות במצוקה ,עולים
חדשים ועוד וכן מקיימת ימי עיון במגוון בנושאים משפטיים בשיתוף פעולה עם מוסדות ציבור
(.)02-6750576/9
מטרתם של המוזיאון ,הפעילות בתחום החינוך ,ימי העיון והצגת התערוכות בבתי המשפט
השונים היא להרחיב ולהעמיק את הידע ואת הקשר עם אזרחי המדינה ומוסדותיה ולתרום
לחיזוק האמון של החברה בבתי המשפט וברשות השופטת.
המוזיאון פתוח לציבור הרחב ולקבוצות תלמידים גילאי בית הספר היסודי ,תלמידי תיכון ,חיילים
וסטודנטים .שעות הפתיחה של המוזיאון :ימים א’-ה'

15:00-9:00

תיאום סיורים באמצעות המחלקה לקשרי חוץ בבית המשפט העליון ()02-6759612/3
ובאמצעות המרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה ( )02-6753418בבית המשפט העליון.
מערכת בתי המשפט אינה מממנת קרנות ו/או מלגות ,אינה מעניקה תמיכה למוסדות ציבור
ואינה אחראית לתחומי פעילותם של תאגידים.
כל המידע המתפרסם בדוח נכון ליום  31בדצמבר  2018אלא אם נאמר אחרת.
הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור לפי חוק חופש המידע במערכת בתי המשפט היא
שרון

סבן-ספראי,

טלפון:

.hamida@court.gov.il
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,02-6556919

פקס:

,02-6556887

דוא"ל:

hofesh-

מבנה ארגוני של בתי המשפט
בית משפט
העליון

הנהלת בתי
המשפט

מחוז צפון

מחוזי נצרת

מחוז חיפה

מחוזי חיפה
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תל אביב

מחוזי תל
אביב
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באר שבע

אזורי חיפה
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שלום תל
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שלום
ירושלים
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ראשון לציון
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בית שמש
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כפר סבא
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אשדוד
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שלום צפת

שלום חדרה
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אשקלון
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באר שבע
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טבריה

שלום
קריות

שלום
בית שאן

שלום
עפולה

שלום
קצרין
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מסעדה
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שלום
נתניה

שלום
פתח תקווה

שלום
קרית גת

שלום רמלה

שלום
דימונה

שלום
רחובות

שלום אילת

ביה"ד
ארצי
לעבודה

אילת

אזורי נצרת

רשימת נשיאי בתי המשפט

נכון ליום פרסום הדו"ח

נשיאת בית המשפט העליון

השופטת אסתר חיות

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון

השופט חנן מלצר

העליון gs
נשיאת בית הדין הארצי לעבודה

השופטת ורדה וירט-ליבנה

מנהל בתי המשפט ,נשיא של בית משפט מחוזי

השופט ד"ר יגאל מרזל

נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת

השופט אברהם אברהם

נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

השופט איתן אורנשטיין

נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים

השופט אהרן פרקש

נשיאת בית המשפט המחוזי בבאר שבע

השופטת רויטל יפה-כץ

נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה

השופט רון שפירא

נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

השופטת רות לורך

((בפועל)בחיפה
משפט השלום לנוער
נשיאת בתי

השופטת גלית ויגוצקי-מור

ללנוער
נשיא בתי משפט השלום מחוז תל אביב-יפו

השופט אביחי דורון

נשיא בתי משפט השלום מחוז חיפה

השופט אינאס סלאמה

נשיאת בתי משפט השלום מחוז דרום

השופטת אבירה אשקלוני

הדרום
נשיא בתי משפט השלום מחוז ירושלים

השופט אביטל חן

נשיא בתי משפט השלום מחוז צפון

השופט דורון פורת

הדרום
נשיאת בתי משפט השלום מחוז מרכז

השופטת עינת רון

נשיא בית הדין האזורי לעבודה חיפה

השופט אלכס קוגן

נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

השופט אייל אברהמי

נשיא בית הדין האזורי לעבודה נצרת

השופט מירון שוורץ

נצננצרתנצרת
נשיא בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

השופט שמואל טננבוים

שבע
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב-יפו

השופטת הדס יהלום

נצרת
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בית המשפט העליון
הלי כים עיקריים
בית המשפט העליון הוא ערכאת השיפוט הגבוהה במדינה .פסקי הדין הניתנים בו
מחייבים את בתי המשפט בערכאות הנמוכות יותר וכן כל אדם ורשות במדינה.
בית המשפט העליון דן בערעורים על פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים שניתנו
בהליכים אזרחיים ,פליליים או מינהליים  ,וכן בערעורים על החלטותיהם של מוסדות
שיפוטיים אחרים.

בג"ץ
בית המשפט העליון יושב גם כבית המשפט הגבוה לצדק  -בג"ץ .בשבתו כבג"ץ ,בית
המשפט העליון דן בעתירות המוגשות נגד רשויות השלטון .בג"ץ בוחן את חוקיות
פעולותיהן של רשויות המדינה (הרשות המחוקקת והרשות המבצעת ) ,של רשויות
מקומיות ושל מוסדות ואנשים הממלאים תפקידים ציבוריים על  -פי דין .בג"ץ מפקח 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
שנעצר או נאסר שלא כדין.

הרכב
בית המשפט העליון יושב בדרך כלל בהרכב של שלושה שופטים ,אך כאשר הוא דן
בשאלות משפטיות חשובות במיוחד הוא יושב בהרכב גדול יותר ,במספר שופטים אי -
זוגי ,על  -פי קביעת נשיאת בית המשפט העליון או המשנה לנשיאה .במקרים ש בהם
פסיקת בית המשפט העליון עומדת בסתירה לפסיקה קודמת ש לו ,או שהסוגיה קשה
או חשובה במיוחד ,רשאי בית המשפט לקיים דיון נוסף בהרכב של חמישה שופטים או
יותר .נשיאת בית המשפט העליון ,המשנה לנשיאה או שופט אחר שמונה לשם כך
מוסמכים להורות גם על קיומו של משפט חוזר בעניין פלילי.
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בתי המשפט המחוזיים
כללי
בראש כל בית משפט מחוזי עומד נשיא ולצדו מכהנים סגן נשיא אחד או יותר ,אשר מסייעים
לנשיא בניהולו של בית המשפט.
בתי המשפט המחוזיים משמשים ערכאה ראשונה בתיקים פליליים חמורים ,בתביעות
אזרחיות בסכום הגבוה מ 2.5-מיליון שקלים ובנושאים ספציפיים שנקבעו בדין .הם משמשים
גם כבתי משפט לערעורים אזרחיים ופליליים על פסקי דין של בתי משפט השלום .כמו כן ,בתי
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
בסמכותו של בית משפט שלום .הלכה שנפסקה בבית משפט מחוזי תנחה בית משפט בדרגה
נמוכה ממנו.
בחלק מבתי המשפט קיימות מחלקות ייחודיות ,כגון המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי
בתל אביב ובבית המשפט המחוזי בחיפה.

ערעור
פסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים ניתנים לערעור לפני בית המשפט העליון .הערעור הוא
בזכות-על פסקי דין של בית משפט מחוזי בשבתו כערכאה ראשונה; וברשות-על פסקי דין של
בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים.

בתי משפט לעניינים מנהליים
מכוח חוק בתי משפט לעניינים מנהליים ,התש"ס ,2000-בתי המשפט המחוזיים משמשים גם
כבתי משפט לעניינים מ נהליים .גדרי סמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים נקבעו
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
גופים ציבוריים ורשויות שלטון.
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בתי משפט השלום
כללי
בראש בתי משפט השלום בכל מחוז עומד נשיא ולצדו מכהנים סגן נשיא אחד או יותר ,אשר
מסייעים לנשיא בניהולו של בית המשפט .בית משפט השלום משמש בית משפט של ערכאה
ראשונה בעניינים פליליים ואזרחיים שבגדרי סמכותו ,הקבועים בחוק בתי המשפט התשמ"ד-
 .1984הוא משמש גם ערכאת ערעור על החלטות רשמי ההוצאה לפועל .על פסקי דין 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:
בית המשפט לענייני משפחה :בסמכות בית משפט זה נשמעות ,בין היתר ,תובענות בענייני
המעמד האישי או תובענות מכוח חוקים מסוימים וכן תובענות אזרחיות שהגיש אדם נגד בני
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
החלטות הרשם לענייני ירושה והחלטות רשמי ההוצאה לפועל בנוגע לביצוע פסקי דין בענייני
משפחה .הדיונים בבתי המשפט לענייני משפחה מתקיימים בדלתיים סגורות ,למעט במקרים
חריגים.
ערעורים על פסקי דין של בתי המשפט לענייני משפחה מוגשים לבית המשפט המחוזי
במחוזם .לצדם של בתי המשפט לענייני משפחה קיימות יחידות סיוע הפועלות מטעם ובפיקוח
משרד הרווחה וכן בחלקן יחידה העוסקת בגישור משפחה.
בית משפט לנוער :בית המשפט לנוער מהווה מערכת שיפוט מיוחדת הדנה בעניינם של
קטינים .מטרתו להגן על קטינים הנתונים בסיכון ובמצוקה ולהבטיח את שלומם ושיקומם כדי
שיהיו אזרחים פעילים ,מועילים ותורמים לחברה .שיפוט הנוער נמסר לידי שופטים .נשיא בית
המשפט העליון בהסכמת שר המשפטים ממנה שופטים אלו במיוחד לתפקיד "שופטי נוער".
על פי הוראת חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א ,1971-שופטי הנוער בבתי
משפט השלום או המחוזי בכל רחבי הארץ הם המכוננים את בית המשפט לנוער .בראש
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
לעיל בא להוסיף על החיסיון וסגירת הדלתיים המפורטים בסעיף  68לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] התשמ"ד.1984-
בית משפט לתביעות קטנות :בסמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות לדון בתביעה
אזרחית שהגיש יחיד ,עד לסכום הקבוע בחוק ,או לתת צו להחלפת מצרך או לתיקונו או
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לביטול עסקה .ככלל ,בעלי הדין הם שמייצגים את עצמם בהליך .פסק דין של בית משפט
לתביעות קטנות ניתן לערעור בבית המשפט המחוזי ברשות.
בית משפט לעניינים מקומיים :בית משפט לעניינים מקומיים דן בעברות לפי סעיפים
מסוימים בפקודת העיריות [נוסח חדש] ,פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] ובשורה של
עניינים שנקבעו לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה.1965-
בית משפט לתעבורה :בית משפט זה דן ,בין היתר ,בעבירות תעבורה ובעבירות לפי סעיפים
של פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] ,עבירות על החוק לתיקון דיני עונשין (שימוש ברכב
ללא רשות) התשכ"ד.1964-
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בתי הדין לעבודה
רקע
מערכת בתי הדין לעבודה הוקמה מכוח חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-במגמה לרכז
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
שופט או שופטת ולצדם נציג ציבור (עובדים) ונציג ציבור (מעסיקים) .מעמדם של נציגי הציבור
כחברי המותב מבטא את עשיית המשפט על-פי דין ,בשים לב למציאות חיי העבודה
והתנהלותם הלכה למעשה.
סמכותם העניינית של בתי הדין לעבודה לדון בתובענות ,בערעורים ובערעורים מנהליים
קבועה בסעיפים  24ו 25-לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-וכן בלמעלה מחמישים
חוקים נוספים ,כגון :חוק התובענות הייצוגיות ,חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח-
 ,1988וחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח.1998-
סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה בתחום משפט העבודה נחלקת לסכסוכי היחיד
וסכסוכים קיבוציים ,ועיקרם באלה:
סכסוכי היחיד  -תובענות למימוש זכויות הפרט ביחסים שבין עובד למעסיק ,לפני הקבלה
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
דיני השוויון .במסגרת זו נכללות גם תובענות ייצוגיות למימוש זכויות עובדים לפי חוק תובענות
ייצוגיות ,התשס"ו 2006-ותובענות למימוש זכויות המעסיק כגון איסור תחרות ,שמירה על
סודות מסחריים ושמירה על זכויות הקניין ,שוויון לאנשים עם מוגבלויות ,הטרדות מיניות
והתעמרות בעבודה.
הליכים במסגרת משפט העבודה הקיבוצי  -עניינם בתובענות בתחומים עיקריים אלה:
הסכמים והסדרים קיבוציים-קיומם ,תכולתם ,פירושם ,ביצועם והפרתם; זכות ההתארגנות
לרבות התארגנות ראשונית ,התנהלותה והיחסים בין ארגוני עובדים לבין עצמם ובינם לבין
ארגוני מעסיקים .במסגרת זו נדרשים בתי הדין לעבודה להכרעה בסכסוכים קיבוציים ובצווי
מניעה כנגד שביתות.
סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה בתחום הביטחון הסוציאלי  -תחום רחב זה כולל
את מגוון הזכויות המוקנות למבוטחים לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה1995-
ותקנותיו; חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א ;1980-חוקי תגמולים למיניהם; הסכמים המקנים
זכויות למבוטחים ,כגון הסכם גמלת הניידות .על כך מתווספות הזכויות המוקנות לפי חוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ;1994-זכויות במסגרת יחסי קופות גמל :עמיתים-עובדים
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ומעסיקים; וזכויות פרישה ופנסיה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) של עובדים ,שאיריהם
והתלויים בהם ,ילדיהם והאלמנה ,לרבות הידועה בציבור.
חקיקה מתחום המשפט המנהלי  -במסגרת זו בית הדין הארצי הוא ערכאה ראשונה לבירור
עתירות בנוגע לרישוי חברות כוח אדם ,קבלני שירות ולשכות עבודה פרטיות ,לפי חוק העסקת
עובדים על-ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו ,1996-וחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט.1959-
הליכים פליליים הקשורים לעבודה ומפורטים בתוספת לחוק בית הדין לעבודה ,לרבות מכוח
חוק עובדים זרים ,התשנ"א ;1991-עבֵרות על חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א;1951-
העסקת נוער שלא על-פי הקבוע בחוק ועבֵרות לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
התש"ל.1970-

ערכאות בתי הדין לעבודה
לפי הקבוע בחוק יש במערכת בתי הדין לעבודה ערכאה דיונית וערכאת ערעור .הערכאות
הדיוניות פרושות על-פני חמישה בתי דין אזוריים :בית הדין האזורי לעבודה ירושלים; בית
הדין האזורי לעבודה תל-אביב-יפו; בית הדין האזורי לעבודה חיפה; בית הדין האזורי לעבודה
בנצרת; בית הדין האזורי לעבודה באר שבע.
בית הדין הארצי לעבודה הוא ערכאת הערעור היחידה על פסיקת בתי הדין האזוריים .נוסף
על כך הוא מהווה ערכאה ראשונה בתובענות בין צדדים להסכם קיבוצי כללי; בתובענות בין
ארגוני עובדים לבין עצמם ובין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים ,כשהן נובעות מעניינים של
יחסי עבודה; בעתירות בנוגע לרישוי של חברות כוח אדם ,קבלני שירות ולשכות עבודה
פרטיות.
פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה נתונה לביקורת בג"ץ בלבד ,והוא מתערב רק במקרים
חריגים-אם מתגלית טעות משפטית מהותית ,אם נדרשת פסיקת הלכה או בנסיבות שהצדק
מ חייב את התערבות בג"ץ .פסקי דין של בית הדין הארצי בעניינים פליליים ניתנים לערעור
בבית המשפט העליון לאחר קבלת רשות.
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הנהלת בתי המשפט
הנהלת בתי המשפט מרכזת את פעילותה של המעטפת האדמיניסטרטיבית של מערכת בתי
המשפט-הרשות השופטת .היא מסייעת לדרג השיפוטי והמנהלי בבתי המשפט ברחבי הארץ
ותומכת בו .בראש ההנהלה עומד מנהל בתי המשפט שאחראי ,בהנחיית נשיאת בית המשפט
העליון ,לקביעת יעדי מערכת בתי המשפט ,להעברת הנחיות לנשיאים ולמתן שירות יעיל
ומקצועי ביחידות המערכת .בהתאם לקבוע בסעיף (82ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,1984-מנהל בתי המשפט אחראי כלפי שרת המשפטים לביצועם של סדרי המִ נהל.
מטה ההנהלה גם מסייע למנהל בתי המשפט בהקצאת משאבים למימוש נכון ויעיל של יעדי
מערכת בתי המשפט.
בהנהלה פועלות יחידות במגוון התחומים הרלוונטיים לפעילות מערכת בתי המשפט ,ובכלל
זה יחידות מחשוב ,חטיבת שופטים ורשמים ,מזכירות ,בינוי ,כוח אדם ,רכש ,תקציבים,
ביטחון ,לשכה משפטית ,ביקורת פנים ,מכון עוזמ"ת (להכשרה ולהשתלמות של עוזרים
משפטיים) ודוברות .נוסף על יחידות אלו פועלים בכפיפות להנהלה ,או לצידה ,גופים ייעודיים
אחדים ,שבהם המכון להשתלמות שופטים ,מחלקת מחקר ומידע ,המחלקה לקשרי חוץ,
משמר בתי המשפט ומוזיאון מורשת בתי המשפט.
פירוט על אודות היחידות השונות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות השופטת.
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בעלי תפקידים בהנהלת בתי המשפט
נכון ליום פרסום הדו"ח

תפקיד

שם

מנהל בתי המשפט ,נשיא של בית משפט מחוזי

כב' השופט ד"ר יגאל מרזל

סגן מנהל בתי המשפט (לענייני מנהל)

מר קימי אבולעפיה

סמנכ"לית חטיבת שופטים ורשמים

גב' שרון בר דור

חשבת מערכת בתי המשפט

גב' אילנית ורנר

סמנכ"לית בכירה (מינהל והון האנושי)

גב' מירב ימין-יוחנן

סמנכ"לית בכירה (חטיבת תפעול ומזכירויות)

גב' שלומית לוי-לביא

היועץ משפטי למערכת בתי המשפט

עו"ד ברק לייזר

סמנכ"ל בכיר (בינוי ולוגיסטיקה)

מר זורח קלנר

סמנכ"ל (תכנון ואסטרטגיה)

מר מיכאל שפירא

מנהל אגף בכיר (אגף ביטחון)

מר אלי ז'נו

ראש אגף בכיר (מערכות מידע ומחשוב)

מר מאיר רכטר

מנהלת אגף בכירה (דוברות תקשורת והסברה)

עו"ד אילת פילו

המבקרת הפנימית

גב' עפרה תם רוזנר

17

התפלגות תקציב מערכת בתי המשפט לשנת 2018
תקנה

שכר

08540130

שכר שופטים
שכר רשמים ,עובדי מנהל ,עוזרים משפטיים,
קלדניות ומתמחים
שכר מאבטחים
שכר סטודנטים
שעות נוספות
שעות שכר עידוד
הוצאות רכב
כוננויות
פרישה

תקנה

תפעול

08540201

הוצאות תפעול
הוצאות אגף הביטחון (כולל הדרכה ואחזקת
מערכות ביטחון)
הוצאות טלפוניה ותקשורת
גניזה וביעור תיקים
שילוט
הוצאות לעדים במשפט
פרסומים
המרכז להכשרת שופטים ורשמים
דוברות
ועדות שונות (ועדות שחרורים ,משרד הביטחון,
משרד האוצר)
רווחת העובדים וגמלאים

656

08540201
08540110

הדרכה ופיתוח ארגוני

2,081

08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201

ספריות (כולל ספרות בימ"ש העליון)
תשלום בגין תביעות משפטיות
מביילות
דואר
חניות לשופטים ולעובדים
ציוד וריהוט
ציוד משרדי (כולל טונרים)
הוצאות חשמל
ניקיון ,אחזקה ודמי ניהול
ארנונה ומים
תחזוקת מעליות
ביטוח ענבל
תרגומים

3,365
1,852
9,268
20,048
6,971
832
6,050
22,399
64,319
46,598
1,580
3,743
5,865

08540201
08540110

מכון עוזמ"ת

528

08540101
08540102
08540108
08540109
08540103
08540104
08540105
08540107
08540106

08540201
08540110
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201
08540201

08540201
08540201
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תקציב באלש"ח
בשנת 2018

בתי הדין לעבודה :תשלום למומחים רפואיים,
נציגי ציבור ותכנית להערכה מוקדמת
הקלטות

798,766
564,062
81,544
7,518
17,521
43,138
42,353
11,276
17,929

תקציב באלש"ח
בשנת 2018
27,162
13,525
11,154
1,916
141
1,206
276
3,698
433
5,910

10,965
4,070
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08540201
08540201
08540201
08540201
08540203
08540205
08540206
08540208
08540209

מתנדבי שירות לאומי
חטיבת השופטים והרשמים
מרכז מידע טלפוני
שיפוצים בבתי משפט
הוצאות מחשוב
דמי שימוש ממשלתיים
השתתפות במנהל הרכב הממשלתי
השתתפות במנהל הדיור הממשלתי
השתתפות במשרדי הממשלה

2,605
958
13,365
11,088
96,893
243
2,789
71,344
95

תקנה

פיתוח

תקציב באלש"ח
בשנת 2018

53100128
53100130
53100142

השתתפות במנהלת הקמת בתי משפט
בינוי בית המשפט בת ים
השתתפות בשיפוץ בתי משפט

640
749
5,000

רשימת טלפונים וטלפונים ניידים של מזכירים ראשיים
(נכון ליום פרסום הדוח)

מחוז
ירושלים
עליון

דרום

מרכז

תל אביב

חיפה

צפון

מחוזיים

מזכירים ראשיים
אדלה מזרחי-מנהלת מחוז ירושלים
 +מ"ר שלום ירושלים
תמי אשרף-מ"ר שלום בית שמש
עידית מלול-מ"ר בימ"ש עליון
איריס אזרד-מנהלת מחוז דרום
אתי שריקר-מ"ר שלום באר שבע
כרמית חנינא-מ"ר שלום אשדוד
שוש נזריאן-מ"ר שלום אשקלון
מרים כרמלי-מ"ר שלום קריית גת
עדנה אבגי-מ"ר שלום דימונה
אורית שכטר-מ"ר שלום אילת
מיכל ביטון דדון-מנהלת מחוז מרכז
מרי קורטרן-מ"ר שלום ראשון לציון
חיה גלבוע-מ"ר שלום כפ"ס
אורית בן מלך-מ"ר שלום נתניה
גילה דיין אפרגן-מ"ר שלום פ"ת
חיה דורסמן-מ"ר שלום רמלה
רחל אשכנזי-מ"ר שלום רחובות
רחמים אשר-מנהל מחוז ת"א
פזית דומב-מ"ר תל אביב
מיכל ברוטין-מ"ר שלום הרצלייה
חנה כהן-מ"ר משפחה ת"א
ישראל חן  -מנהל מחוז חיפה
אחמד אבו סלאח-מ"ר שלום חיפה
קובי בכר-מ"ר שלום חדרה
זכי דבאח-מ"ר שלום עכו
איריס דדון-מ"ר שלום קריות
דני זינתי-מנהל מחוז צפון
ליאורה שר-מ"ר שלום נצרת
אריה עידו-מ"ר שלום קצרין
ציפי פרג'-מ"ר שלום קריית שמונה
אורלי אלמקייס-מ"ר שלום צפת
אילן עוזר-מ"ר שלום טבריה
ענת נאור רם-מ"ר שלום עפולה
סמי אבו שיבלי-מ"ר שלום מסעדה
אלי מלכה-מ"ר שלום בית שאן
סימה סבן-מ"ר מחוזי י-ם
שרה ינאי-מ"ר מחוזי מרכז
מירי גרוס-מ"ר מחוזי חיפה
רונית פרטוש-מ"ר מחוזי ב"ש
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טלפון במשרד

פלאפון

02-6706421
074 7482710
02-6759603
08-6470270
08 6470275
074 7489183
08-6747324
074 7489026
08-6543200
08-6362620
074 7486667
03-6425561
074 7486839
074 7486401
03-9299453
074 7486920
074 7486335
03-6926256
03-6926548
09-9620407
03-6926410
04-8698333
04-8698526
074 7489800
04-9876600
04-8748740
04-6087988
04-6087555
04-6961696
04-6956500
04-6993407
04-6713203
04-6525201
04-6981617
04-6065501
074 7481453
074 7489300
04-8698607
074 7488222

050-6255090
050-6255161
050-6255037
050-6255519
050-6255305
050-6255199
050-6256899
050-6256031
050-6255076
050-6255942
050-6255029
050-6255812
050 6255171
050-6255432
050-6255027
050-6255428
050-6255474
050-6255249
050-6255178
050-6256409
050-6255032
050-6256011
050 6255619
050-6255521
050-6255540
050-6256830
050-6256548
050-6255917
050-6255116
050-6255124
050-6255203
050-6255117
050-6256268
050-6255195
050-6255094
050-6255823
050-6255887
052-5992353
050-6255618

דוא"ל
adelami@court.gov.il
tamias@court.gov.il
iditm@court.gov.il
irisaz@court.gov.il
etish@court.gov.il
carmitah@court.gov.il
shoshna@court.gov.il
miriamca@court.gov.il
ednaiv@court.gov.il
oritsh@court.gov.il
michalbi@court.gov.il
merico@court.gov.il
hayagi@court.gov.il
oritbm@court.gov.il
gilid@court.gov.il
hayadur@court.gov.il
rachelash@court.gov.il
rachamima@court.gov.il
pazitd@court.gov.il
michalb@court.gov.il
hanaco@court.gov.il
israelch@court.gov.il
ahmadabu@court.gov.il
jakovb@court.gov.il
zacida@court.gov.il
irisda@court.gov.il
dannyz@court.gov.il
liora@court.gov.il
arield@court.gov.il
zipifa@court.gov.il
orlyel@court.gov.il
ilanaz@court.gov.il
anatnr@court.gov.il
samiabu@court.gov.il
elima@court.gov.il
simas@court.gov.il
saraya@court.gov.il
mirig@court.gov.il
ronitpa@court.gov.il

מחוז

עבודה

מזכירים ראשיים
ריקי סמואל-מ"ר מחוזי ת"א
אושרת סעדיה-מ"ר מחוזי נצרת
מלכה צדקה-מנהלת מחוז בתי הדין
מזל טיליס-מ"ר ביה"ד הארצי לעבודה
נעמי ורדי-מ"ר ביה"ד האזורי בב"ש
עמירם ברששת-מ"ר ביה"ד האזורי
בירושלים
ניצן גונן-מ"ר ביה"ד האזורי בחיפה
אורלי המר-מ"ר ביה"ד האזורי בת"א
דליה גלר-מ"ר ביה"ד האזורי בנצרת

דוא"ל
rikisa@court.gov.il
dannyz@court.gov.il
malkatz@court.gov.il

טלפון במשרד
03-7474111
04-6087430
02-6497700
02-6497702
074 7488333

פלאפון
050-6255105
050-6255470
050-6255458
050-6256727
050-6255099

mazalt@court.gov.il
nomiv@court.gov.il

02-6546421
04-8650836
03-5128302
04-6087925

050-6256108
050-6256111
050-6255187
050-6256440

amiramba@court.gov.il
nitzango@court.gov.il
orlih@court.gov.il
dalia@court.gov.il

מרכז מידע ארצי077-2703333 :
פרטי הקשר של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה מפורסמים תחת קבלת קהל ,בקטגוריה
המציגה את כלל בתי המשפט ובתי הדין השונים.
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