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תקציר
הרשות השופטת בישראל מדורגת בכל ממדי המחקר בדירוג בינוני ומעלה )שרטוט 10(. ניכר כי 

היא עצמאית מאד בתפקודה, עומדים לרשותה משאבים ראויים למילוי תפקידה ובעלת יושרה 

גבוהה. יש הרואים בעצמאות הרבה בעייתיות הבאה לידי ביטוי בכך שאין לרשות השופטת גורמי 

בקרה ושליטה חיצוניים היכולים לאזן ואף לרסן עצמאות-יתר העשויה להוביל לשרירות. עקרון 

הפרדת הרשויות השלטוניות והדגש הרב הניתן לעצמאותה הם המביאים לחוסר היכולת לאזן 

ולבקר את הרשות השופטת על ידי גורמים חיצוניים. מצב זה נסמך על תרבות ארגונית הדוחה 

בעקשנות כל התערבות וביקורת מחוצה לה ולא רק מעצם החוק. 

נראה כי יש הלימה ואין פערים מהותיים בין החוק ובין המצב הנוהג בפועל בהיבט עצמאותה של 

הרשות השופטת אך נשאלת השאלה האם אין מדובר בעצמאות יתר. על פי חוק יש הקפדה על 

שיטת מינוי שופטים אובייקטיבית או על הדחתם מתפקידם, אך למעשה שיטת המינוי הנוכחית 

מאפשרת הטיות במינויים. אף באשר לעצמאות התקציבית קיים פער קל בין המצב להלכה ובין 

הנוהג בפועל: להלכה, תקצוב הרשות השופטת נעשה על פי הצרכים והמדיניות אף כי בדרך כלל 

יש מחסור תקציבי, בפועל אין השפעות מהותיות או לחצים על המערכת השיפוטית באמצעות 

אישורי התקציב. עם זאת היו שהמליצו להעניק יתר עצמאות תקציבית לרשות, ואולי אף להפוך 

אותה לרשות עצמאית שאינה סמוכה על שולחן משרד המשפטים מבחינה מנהלית ותקציבית 

אחרים לעומתם מתנגדים לכך מטעמי מתן עצמאות-יתר לרשות השופטת.

שרטוט 10: תוצאות הערכת הרשות השופטת

בהיבט השקיפות נמצאו פערים בין רוח החוק ובין מה שמתרחש בפועל. מחד, קיימות הוראות 

מקיפות המאפשרות לציבור לקבל מידע על הארגון והתפקוד של הרשות השופטת ועל החלטותיה. 

מאידך, לא כל ההוראות הללו מקוימות כלשונן וברבים מהרבדים של הרשות השופטת השקיפות 

בפועל אינה מלאה. הבעיה העיקרית מסתמנת בהשגת מידע מההליכים השיפוטיים עצמם ומידע 

צוברת  אינה  המערכת  כי  נראה  השופטת.  הרשות  של  הניהולית  מהמערכת  וסטטיסטי  מנהלי 

כראוי מידע סטטיסטי. המידע הסטטיסטי הנצבר במערכת אינו פתוח לציבור, ואין מעקב אחר 
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התהליכים השונים בתוך הרשות )יעילות השופטים, חלוקת התיקים ביניהם, משך זמן דיון ו/או 

הכרעה לתיק וכדומה(. יתרה מכך: הרשות אינה מגלה עניין בשיתוף גורמים חיצוניים למערכת )או 

אפילו בתוכה( במידע שיש: תהליכי קבלת ההחלטות אינם מתפרסמים כמו גם מהלכי המשפט 

ועוד. בכל אלה מתפרסמת ההכרעה בלבד והדבר פוגם במידת השקיפות של הרשות. ניתן לסכם 

יותר  נמוכה  יחסית אך מבחינת המנהל השקיפות  גבוהה  כי מבחינת השפיטה השקיפות  ולומר 

בייחס לשופטים:  נאות  לגילוי  בכל האמור  נקודת תורפה  ישנה  כי  נמצא  כן  כמו  וראוי לשפרה. 

להצהרת הון ולחשיפת נכסים של השופטים. 

הרשות השופטת דורגה כבעלת אחריותיות מוגבלת. נושא אשר אין בו הסכמה מלאה הוא תפקידי 

ההשגחה והפיקוח של הרשות השופטת על הממשלה. יש החשים כי הפיקוח השיפוטי רב מדי 

שיתוק  כדי  עד  המבצעת  הרשות  של  בענייניה  השופטת  הרשות  של  "מוגזמת"  התערבות  ויש 

יכולתה של הרשות המבצעת לקבל החלטות ולתפקד. לעומתם, יש החשים כי נדרשת התערבות 

רבה אף יותר של הרשות השופטת בבקרה על הממשלה, ועליה להפעיל יותר פיקוח על הרשות 

המבצעת. זאת מאחר שהמבנה הקואליציוני של הרשות המחוקקת אינו מאפשר בקרה ופיקוח 

אפקטיביים על הרשות המבצעת )ראו דיון ברשות המחוקקת(.

כמו כן מצויים פערים בין ההלכה ובין המעשה גם באחריותיות הרשות השופטת. ניכר כי החוק 

של  מקלה  פרשנות  משקף  הנוהג  בפועל.  המתקיימת  מזו  יותר  גבוהה  אחריותיות  רמת  מתווה 

החוק, והרשות השופטת מבקרת ומפקחת על עצמה ללא בקרה חיצונית כמעט, ונוהג זה מקטין 

אחריותיות. 

ניתוח הפרקטיקה  ובין  ניתוח המשתמע בהלכה  בין  רצוי  לא  אנו מוצאים פער  היושרה  בתחום 

הנוהגת. לטענת המרואיינים קיימת יושרה באופן כללי, אך אין פיקוח על קיום היושרה, בייחוד 

בכל הקשור לקוד ההתנהגות.

באשר לתפקידה של הרשות השופטת במערכת היושרה, נראה כי יש הלימה בין החוק לפרקטיקה, 

לכוונת  עולה לעתים מעבר  והכנסת  בפיקוח על הממשלה  כלומר, הפרקטיקה  לכך:  ואף מעבר 

החוק.

המלצות
כי  נראה  המשפט.  מערכת  בתוך  המשאבים  הקצאת  לייעול  רפורמה  דרושה  כי  עולה  הדוח  מן 

מחדש  לחלוקה  יעילה.  בלתי  בחלוקה  אלא  דלים,  משאבים  איננה  העיקרית  המשאבים  בעיית 

של המשאבים בתוך המערכת תהיה השפעה גדולה מאד על איכות תפקודה. מוצע להעלאת את 

שכרו של הדרג הזוטר ברשות השופטת, מהלך כזה יתרום להעלאת המוטיבציה של העובדים, 

לשמירה על עובדים מקצועיים ולעלייה ברמת התפקוד של המערכת כולה.

יש מקום לשיפור משמעותי ברמת השקיפות של מערכת המנהל של הרשות השופטת. כמו כן, יש 

מקום לפיתוח מערכת בקרה מקיפה שתכלול מידע מקיף על הנעשה בתוך המערכת השיפוטית 

פרטים  לכלול  מוצע  השופטים,  לגבי  השקיפות  כשיפור  נתונים סטטיסטיים.  לספק  תוכל  אשר 

בדבר הון ונכסים בטופס המועמדות לכל משרה שיפוטית. הדבר יגביר את השקיפות ויפחית את 

החשש לניגוד עניינים.
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כדי להגביר את האחריותיות בפועל יש לשאוף להגברת סמכותו של נציב התלונות על השופטים, 

יש לתת פרסום רב יותר להחלטותיו ולהגביר את פיקוחם של נשיאי בית המשפט על השופטים 

אגב שימוש בכלים מנהליים ככלי לתגמול חיובי ושלילי, על מקצועיותם, יעילותם והישגיהם.

הנדרשת. ככלל, השאיפה היא להגיע  היושרה  גם להגברת האכיפה של רמת  נכון  האמור לעיל 

לרמת יושרה מרבית של השופטים לאור תפקידה המיוחד והרם של הרשות השופטת.

רקע
הרשות השופטת היא אחת משלוש רשויות היסוד בישראל. מעצם הגדרתה של ישראל כמדינה בעלת שלטון 

פורמאלית  עצמאות  מקנה  חוקית  מוסכמת-יסוד  מזו.  זו  עצמאיות  הרשויות  שלוש  דמוקרטי,  פרלמנטרי- 

לרשות השופטת. הרשות השופטת אחראית על פירוש החוקים שמחוקקת הרשות המחוקקת )הכנסת(, וכן 

משמשת מנגנון ליישוב סכסוכים ומחלוקות בחברה הישראלית. בהעדר חוקה בישראל, נחקקו חוקי-יסוד 

ולעשות  סכסוכים  ליישב  היא  השופטת  הרשות  מטרת  כללית.  שפיטה  סמכות  המשפט  לבתי  המעניקים 

משפט צדק באמצעות אכיפת שלטון החוק. הרשות השופטת מיישבת סכסוכים בין התושבים לבין עצמם, 

יש  צדק  משפט  להבטיח  כדי  עצמן.  ובין  השלטון  רשויות  בין  בסכסוכים  ואף  השלטון,  רשויות  לבין  בינם 

ערכאות לערעורים. מכיוון שבישראל כאמור אין חוקה, אין בית משפט נפרד לענייני חוקה. במקרים בהם 

בהתאם  שיפוטית  חקיקה  העליון  המשפט  בית  מכין  חוק,  של  חסרונו  ומפורש  חד-משמעי  באופן  מתגלה 

לאופייה של מדינת ישראל, כפי שנקבע במגילת העצמאות ובחוקי היסוד90. מכאן, תפקיד חשוב של הרשות 

השופטת הוא להוות אמצעי ביקורת וריסון לשלטון, להגן על אזרחי המדינה מפני שרירות הרשות המחוקקת 

והרשות המבצעת ולהבטיח את חירויות האדם ואת השמירה על המשטר הדמוקרטי.

מבנה וארגון
הרשות השופטת מורכבת מבתי משפט ומבתי דין אשר להם העניק חוק יסוד: השפיטה91, סמכות שפיטה. 

בידי בתי המשפט נתונה סמכות שפיטה כללית בעניינים פליליים, אזרחיים ומנהליים. בידי בתי הדין ניתנת 

סמכות שפיטה מיוחדת - לעניינים מסוימים ולתחומים מוגדרים. לדוגמה, לבתי דין דתיים יש סמכות שפיטה 

בעניינים  שפיטה  סמכות  יש  לעבודה  דין  לבתי  וגירושין;  נישואין  בענייני  ובעיקר  האישי  המעמד  בענייני 

הנובעים מיחסי עבודה וכו'. 

מבחינה ארגונית-מבנית הרשות השופטת כפופה מנהלית למשרד המשפטים. שלוש ערכאות שיפוט מרכיבות 

בישראל את מערכת בתי המשפט: בתי משפט השלום, בתי משפט מחוזיים ובית המשפט העליון. 

בית משפט השלום הוא הערכאה השיפוטית הראשונה. הוא דן בעניינים פליליים ובעניינים אזרחיים. תחום 

שיפוטו הוא בדרך כלל מקומי. בעניינים פליליים בסמכות בית משפט השלום לדון בעבירות שעונשן מאסר 

יכול לעלות על שבע שנים, אך פרקליט המחוז  לתקופה שאינה עולה על שבע שנים, או עבירות שעונשן 

90  המידע נסמך על אתרי משרד המשפטים ומנהל בתי המשפט וכן על אתר ויקיפדיה.

91  ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.
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החליט כי הן יידונו בבית משפט השלום. בעניינים אזרחיים סמכותו לדון בתביעות אזרחיות )פרט לתביעות 

הנוגעות למקרקעין(, שסכום התביעה בהן אינו עולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים )הסכום מתעדכן מעת 

לעת(. כיום )2012( יש ברחבי המדינה שלושים בתי משפט שלום. בבית משפט השלום יושב בדין בדרך כלל 

שופט אחד ולעתים הרכב של שלשה שופטים. בית משפט השלום משמש גם כבית משפט לענייני משפחה, 

כבית משפט לתביעות קטנות, כבית משפט לעניינים מקומיים, כבית משפט לתעבורה, כבית משפט לשכירות 

וכבית משפט לנוער. בערעור על פסיקותיו של בית משפט השלום דן בית המשפט המחוזי92. 

או  השלום  ערכאת  של  בסמכותה  שאינו  עניין  בכל  לדון  שבסמכותה  ערכאה  הוא  המחוזי  המשפט  בית 

תחום  משפט.  בית  כל  של  שיפוטו  תחום  את  קובע  המשפטים  שר  אחר.  דין  בית  של  הייחודית  בסמכותו 

שיפוטו הוא המחוז שבו הוא יושב. קיימים ששה בתי משפט מחוזיים: בירושלים, בתל אביב, בחיפה, במרכז, 

בבאר שבע ובנצרת. בעניינים פליליים ואזרחיים כאחד בית המשפט המחוזי דן בעניינים שמעבר לסמכותה 

של ערכאת השלום ובערעורים על החלטות בית משפט השלום. בית המשפט המחוזי דן גם בעתירות של 

בית המשפט  בנוסף, משמש  לכנסת.  בענייני פנקס הבוחרים  ובערעורים  בענייני מסים  אסירים, בערעורים 

המחוזי גם כבית משפט לעניינים מנהליים – עתירות וערעורים נגד רשויות מנהליות שונות – וכן הוא בעל 

המשפט  בבית  הדיונים  אחר.  בית-דין  של  בסמכותו  שאינו  עניין  ככל  לדון  מוסמך  דהיינו:  שיורית,  סמכות 

המחוזי הם בפני שופט אחד או בפני הרכב של שלושה שופטים. הרכב של שלושה שופטים יושב במשפטים 

עניין שעליו  ובכל  בית משפט השלום  דין של  וכן בערעורים על פסקי  כגוון רצח  הדנים בפשעים חמורים 

החליט נשיא בית המשפט המחוזי. על פסיקתה של ערכאת המחוזי אפשר לערער לפני בית המשפט העליון.

בית המשפט העליון עומד בראש מערכת המשפט בישראל. פסיקתו מחייבת את כל שאר בתי המשפט. מקום 

מושבו הוא בירושלים ותחום שיפוטו הוא המדינה כולה. בית המשפט העליון משמש הן כבית המשפט הגבוה 

לצדק, לעתירות נגד רשויות השלטון והן כבית המשפט הגבוה לערעורים.

 http://elyon1court.gov.il/heb/rashut/bm_shalom.htm  92  אתר הרשות השופטת
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טבלה 6: פירוט ניקוד הרשות השופטת

יכולת תפקוד הרשות השופטת

ההנחה הבסיסית בסקירה זו היא כי יכולת התפקוד של הרשות השופטת נשענת על עצמאותה או אי-תלותה 

בגורמים חיצוניים, מחד, ועל המשאבים העומדים לרשותה, מאידך. להלן הדיון במרכיב המשאבים כמרכיב 

ליכולת התפקוד ולאחריו התייחסות לעצמאות.

א. משאבים
משאבים - היבט החוק

באיזו מידה ישנם חוקים המבטיחים משאבים, משכורות ותנאי עבודה ראויים ברשות השופטת?

ניקוד: 80
תקציב מערכת המשפט בישראל הוא חלק מחוק התקציב הממשלתי. תקציב הרשות השופטת אמור לממן 

את הנהלת בתי המשפט וכן את בתי הדין הרבניים ובתי דין שרעיים ודרוזיים. לא מצאנו מידע מקיף לגבי אופן 

בניית תקציב הרשות השופטת או הכללים המשפטיים המגדירים את חלוקתו, או הוראות ונהלים המתייחסים 

להבטחת משאבי הרשות השופטת. תקציב הרשות הוא באחריות משרד המשפטים וחלק מתקציבו ועל כן 

אין תקציב הרשות השופטת חופשי ממגבלות, וכמות המשאבים העומדת לרשותו אינה בלתי-מוגבלת. כמו 

בקביעת כל תקציב במסגרת תקציב המדינה, היקפו נתון לשיקולים פוליטיים. שיקולים פוליטיים אלה עשויים 
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להביא לקיצוצי תקציב למערכת כאמצעי לחץ, ואף כסנקציה פוליטית מצד הרשות המחוקקת המאשרת את 

התקציב. עם זאת, לא נראה כי סנקציה או קיצוץ "ענישתי" בתקציב כאלה הופעלו עד כה. 

ותנאי  הוגנות  משכורות  להבטיח  שנועדו  למדי  מקיפים  ותקנות  הוראות  מצויים  השופטים  לשכר  באשר 

עבודה ראויים לנושאי המשרות השיפוטיות. הדבר נעשה מתוך הכרה בחשיבותו של הבסיס הכלכלי הנאות 

ויעילות מערכת המשפט. ככלל, התקנות המכתיבות את משכורות  הדרוש לעצמאות, אי תלות, מקצועיות 

של  משכורותיהם  כי  קובע  אשר  השפיטה,  יסוד:  לחוק   10 סעיף  על  מבוססות  השופטת  ברשות  השופטים 

שופטים ותשלומים אחרים אשר ישולמו להם בתקופת כהונתם או לאחריה, ייקבעו בחוק או בהחלטה של 

הכנסת או של ועדה שהכנסת מסמיכה לכך. באותו סעיף נקבע גם כי לא תתקבל החלטה על הרעה מכוונת 

בתנאי השופטים, היכולה להתקבל כצעד של ענישה או דבר דומה. על פי התקנות הללו, שכר השופטים צמוד 

לשכר הממוצע במשק ) ועליו להיות גבוה ממנו באחוז קבוע(. לפיכך תיתכן הפחתה בשכרם, המקבילה למשק 

משרות  נושאי  בשכר  הפחתה  והמגדירות  כולו  למשק  הנוגעות  כלכליות  מתכניות  הנגזרת  הפחתה  וכן  כולו 

יוקר ופיצויי התייקרות  שיפוטיות באופן נקודתי. כמו כן, נקבע כי לנושא משרה שיפוטית ישולמו תוספות 

בהתאם לכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה על פי הסכמי המשק. על עובדי הרשות האחרים 

)מנהלה בעיקר( חלים הכללים להם כפופים עובדי המדינה. לגביהם, המשאבים המועברים לשכר אינם מרובים.

השקעה  בוצעה  לאחרונה  מוגבלים.  הטכנולוגיה  ולתחום  משפט  בתי  בניית  לתחום  בפועל  המוקצים  המשאבים 

גדולה בפרויקט מחשוב רחב היקף של מערכת בתי המשפט, אשר שדרגה את המשאבים הטכנולוגים, כמו כן נעשה 

מאמץ להשקיע משאבים במבני בתי המשפט אם כי רבים במערכת סבורים כי אין בכך משום משאבים מספיקים.

בפועל,  המערכת  לרשות  העומדים  המשאבים  את  העגול  השולחן  ומשתתפי  המרואיינים  העריכו  כללית 

כראויים )טבלה 6(. בדיון עלתה הטענה, המועלית לעתים מזומנות גם על ידי מנהל בתי המשפט, כי יש מחסור 

רב בשופטים, ויש המוסיפים – גם בעובדי בתי המשפט. אולם, נראה שהבעיה העיקרית של משאבי המערכת 

היא בניצול ובהקצאה לא יעילים של המשאבים הקיימים ולא בהכרח בצורך בתוספת משאבים. בכל אופן, 

בפועל, יש קושי בהתמודדות עם כל האתגרים והמשימות העומדים בפני הרשות השופטת. נקודה חשובה 

אשר הועלתה בעניין המשאבים, התייחסה לעובדה כי מעבר לשכר הכללי הקבוע לכול השופטים, אין יכולת 

ולפיכך בפועל, יש קושי בשמירה על איכות  פורמלית לתגמל שופטים ולתמרץ אותם על איכות תפקודם 

התפקוד של השופטים ויעילותם ובעקבות זאת יעילות המערכת כולה. יש הרואים בכך בעיה המאפילה על 

סוגיית המחסור בשופטים ואף טוענים כי על ידי הענקת תמריצים יכולה בעיית המחסור בשופטים להיפתר.

בדיוני השולחן העגול היו שהדגישו כי אמנם אין די שופטים לענות על העומס במערכת, אך תוספת שופטים 

לא תפתור את בעיית העומס הקיים בבתי המשפט. לדבריהם, הפתרון הוא ניהול המערכת ביעילות ולאו דווקא 

מינוי שופטים נוספים: יש להוציא מבתי המשפט נושאים לא רלבנטיים למערכת שכן קיים בזבוז משאבים 

ניכר עקב טיפול בנושאים כאלה. לדעתם, בעיקרו של דבר הרשות השופטת אינה מערכת ענייה: שכרם של 

תקציב  אחרים(;  ציבור  עובדי  לעומת  ניכר  )ובהפרש  הציבורי  בסקטור  ביותר  הגבוה  השכר  הוא  השופטים 

הבינוי ואחזקת המבנים מאפשר תחזוקה ראויה ואף בניית מבנים של בתי המשפט, שלדעתם החדשים שבהם 

מפוארים למדי. הדיון מדגיש כי המיקוד הוא היעילות הנמוכה וההקצאה הלא ראויה לעתים של משאבים.



הרשות השופטת

109

93  ניתוח זה נערך לפני השינויים שנעשו בהרכב הוועדה בראשית שנת 2012.

94  סעיף  2 לחוק-יסוד: השפיטה

שמקבלים  התגמול  בין  משמעותיים  פערים  יש  כי  הוא  העגול,  השולחן  בדיוני  שעלה  ודומה,  נוסף  עניין 

השופטים לבין התגמול של הדרג הפקידותי הזוטר במערכת. פערים אלה נתפשים כבעייתיים וכפוגעים ברמת 

שביעות הרצון של העובדים, דבר המשפיע על תפקודם וכתוצאה מכך על יכולת תפקודה של המערכת כולה.

ב. עצמאות הרשות השופטת
עצמאות - היבט החוק

על פי החוק, באיזו מידה הרשות השופטת עצמאית בפעולתה?

ניקוד: 85
יסוד:  בחוק  ובכן  המדינה  של  היסוד  בחוקי  מעוגנים  בישראל  השופטת  הרשות  של  ועצמאותה  קיומה 

השפיטה. כאמור, הרשות השופטת בישראל מורכבת מבתי משפט ומבתי דין אשר להם העניק חוק יסוד: 

השפיטה סמכות שפיטה. כדי להבטיח אי-תלות, ברמה האישית, של השופטים ושל הדיינים נמסרו תהליכי 

)שופטים  חיצוני למערכת המשפט, המורכב ממשפטנים  לגוף עצמאי,  וההדחה של בעלי תפקידים  המינוי 

)פירוט  האזרחית  והחברה  והמחוקקת(  )המבצעת  האחרות  הרשויות  שתי  של  נציגים  דין(,  ועורכי  מכהנים 

בהמשך(. הרכב הוועדה למינוי שופטים ואופן קבלת ההחלטות בוועדה, נועדו להבטיח כי השיקולים לבחירת 

שופטים יהיו מקצועיים, עניינים ויתייחסו לניסיונו, יושרו ויכולותיו של המועמד93. ברמה השיפוטית-עניינית, 

אי התלות מתבטאת בכפיפות השופט למרות החוק בלבד ואי כפיפותו במילוי תפקידי השפיטה, לאדם או 

לרשות אחרת כלשהי: "בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, זולת מרותו של הדין", קובע 

החוק94.

השפעות  ולחסום  המשפט  מערכת  עצמאות  על  לשמור  המיועדים  ותקנות  מנגנונים  יש  במערכת  בנוסף, 

חיצוניות היכולות לפגוע בעצמאות תפקוד השופטים ובשיקול דעתם בשבתם בדין וביניהם: עיגון קביעות 

בכהונתם של השופטים לכל תקופת עבודתם )עד גיל שבעים(; קביעת מערכת דרגות שכר מובטח מראש 

שרירות  למנוע  נועד  אשר  שופט,  של  להדחה  או  קידום,  למינוי,  בחוק  שנקבע  תהליך  במערכת;  ומעמדם 

אשר  שופטים,  של  התנהגותם  בהכוונת  לסייע  נועדו  אשר  אתיקה  כללי  יש  כן,  כמו  לשופטים.  והתנכלות 

מתוקף תפקידם יש להם מעמד מיוחד בחברה הישראלית. כללי האתיקה מתייחסים באופן מקיף להתנהגותם 

של השופטים  אשר תאפשר בידוד השפעות לא-ענייניות על שיקול דעתם. הם תורמים להבהרה של רוח 

חופש  החוק,  אותו  לפי  בנוסף,  ומקצועיות.  התנהגות  ערכים,  של  שלם  כמכלול  השופט  כהונת  לגבי  החוק 

לפיהן  עילות  קבועות  בחוק  עניינים.  לניגודי  אפשרות  ידי  על  מוגבלים  השופטים  של  והעצמאות  הפעולה 

צריך שופט לפסול עצמו, או להיפסל, מלפסוק בעניין מסוים. הדבר נעשה כדי למנוע שרבוב שיקולים זרים 

בפסיקה. למשל, שופט אשר יש לו קרבה כלשהי לאחד הצדדים יכול להיכשל במשוא פנים; במקרים שיש לו 

עניין פרטי בתיק שלפניו או אם הוא היה מעורב בתיק בתפקיד שונה בעבר עליו לפסול עצמו. בנוסף, שופט 

לא יעסוק בשום עיסוק נוסף על משרת השיפוט, ולא ימלא כל תפקיד ציבורי נוסף אלא בהסכמה מיוחדת 

של שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון, כך שלא יוכל להיות מושפע מניגוד אינטרסים או שיקולים 

זרים כלשהם בפסיקתו.
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אי-התלות של המערכת המשפטית כולה מעוגנת בחוק יסוד: השפיטה. עם זאת, העובדה כי ניתן לשנות את 

חוק יסוד: השפיטה, כמו כל חוק רגיל אחר, יכולה להביא למסקנה כי החוק, ובעקבותיו המערכת המשפטית 

כולה, אינם מערכת חסינה לחלוטין וכי המערכת יכולה להיות נתונה לשינויים לפי ראות עיניה של הרשות 

המחוקקת )הכנסת( והקואליציה הדומיננטית בה באותה עת. 

באתר  המופיעות  שופטים  של  ומינוי  לבחירה  התקנות  פי  על  השופטים,  של  האישית  לאי-התלות  באשר 

)גוף המעוגן בחוק( מיוצגות שלוש רשויות השלטון )המחוקקת,  הרשות השופטת, בוועדה למינוי שופטים 

מוסד  בעיצוב  מעורבות  הרלוונטיות  הרשויות  כל  כזה,  באופן  הדין.  עורכי  לשכת  וכן  והמבצעת(,  השופטת 

ענייניים  יהיו  השופט  בבחירת  השיקולים  כי  להבטיח  נועדו  הוועדה  והרכב  הבחירה  דרך  כאשר  השפיטה, 

ומקצועיים ונטולי פניות. הוועדה למינוי שופטים מכונסת על ידי שר המשפטים וחבריה משמשים בתפקיד 

לרוב כשלוש שנים )מלבד חברי הכנסת אשר כהונתם בוועדה תלויה בכהונת הכנסת(. בית המשפט העליון, 

הכנסת, הממשלה ולשכת עורכי הדין המיוצגות בוועדה, בוחרות את נציגיהן והרכב הוועדה מפורסם ברשומות. 

לניסיונו  הקשורים  מקצועיים  קריטריונים  נקבעו  שיפוט,  למשרת  להתמנות  מועמד  בכשירות  העוסק  בחוק 

ולהכשרתו של המועמד. הסייג המרכזי למינוי שופט עוסק באדם אשר הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון. 

ההנחיה המרכזית לחברי הוועדה למינוי השופטים המתייחסת להצבעתם בוועדה, היא כי הם אינם מחויבים 

דעתם  פי שיקול  על  להצביע  עליהם  אלא  נשלחו,  הגוף שמטעמו  בהחלטות  גורף  באופן  לתמוך  או  להצביע 

האישי. 

הראשון  מתפקידו:  שופט  של  להדחה  אפשריים  תהליכים  שני  ישנם  מכהנים,  שופטים  להדחת  באשר 

באמצעות הוועדה לבחירת שופטים השני בבית הדין המשמעתי. תהליך ההדחה בוועדה לבחירת שופטים 

מתחיל משהוגשה הצעה לסיום כהונתו של שופט על ידי יושב ראש הוועדה )שר המשפטים(, נציב תלונות 

הציבור לשופטים, או נשיא בית המשפט העליון. הוועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדת משנה אשר תדון 

לעיין  להדחה  המועמד  לשופט  מאפשרת  המשנה  ועדת  לוועדה.  ומסקנותיה  ממצאיה  את  ותגיש  בהצעה 

בחומר שנאסף, ונותנת לו הזדמנות לטעון את טענותיו, לאחר מכן תגבש הוועדה את החלטתה. אם הוועדה 

קבעה כי יש להדיח את השופט יצוין בהחלטה מועד סיום הכהונה. החלטה בדבר הדחת שופט תתקבל ברוב 

של שבעה חברים לפחות )מבין תשעה חברים(. תהליך הדחה בבית הדין המשמעתי מתחיל כאשר מקבל בית 

הדין תלונה רשמית על שופט מידי שר המשפטים או בעקבות החלטה של נשיא או של שופטי בית המשפט 

העליון. בית הדין המשמעתי כולל חמישה שופטים בכירים המתמנים על ידי נשיא בית המשפט העליון ועוסק 

בהתנהגות בלתי הולמת של נשוא הקובלנה. אין אמירה מפורשת בחוק, אך ניתן להסיק שבירור התלונה על 

ולכן מוקנות לבית  השופט המתקיים בבית הדין המשמעתי דומה לדיון בעניין פלילי בבית משפט המחוזי 

הדין המשמעתי כל הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי הדן בנושא פלילי. בסיום הבירור יכול בית הדין 

להחליט בין השאר על הדחת השופט מכהונתו, בית הדין מוסר את ההחלטה לשר המשפטים אשר מבצע 

אותה ומפרסם אותה ברשומות.

מכאן, שישנם חוקים, תקנות ונהלים קפדניים למדי המבטיחים את עצמאותם האישית של השופטים בקבלת 

הכרעותיהם השיפוטיות. במינוי לבית המשפט העליון ההקפדה רבה אף יותר: שופט הממונה לבית המשפט 

המשפטי  היועץ  כגון  בכיר  בתפקיד  כיהן  לכן  קודם  אם  משמעותית  צינון  תקופת  לעבור  מתבקש  העליון 
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לממשלה או פרקליט המדינה. מעבר לחוקים אשר עוסקים בעיקר בחובת האובייקטיביות של שופט הבא 

התנהגות  את  המנחים  אתיקה  כללי  בשעתה,  העליון  המשפט  בית  נשיאת  התקינה  מסוים,  בעניין  לפסוק 

השופטים ונועדו להגן עליהם מפני השפעות לא ראויות )כאמור לעיל(. 

עצמאות - הנוהג למעשה
באיזו מידה הרשות השופטת פועלת ללא התערבות מהממשלה או שחקנים אחרים?

ניקוד: 80
התמונה  הרי  לה,  חיצוניים  בגורמים  השופטת  הרשות  של  תלות  וחוסר  עצמאות  על  מקפיד  החוק  בעוד 

המתקבלת במציאות שונה מעט: ככלל המרואיינים ומשתתפי השולחן העגול, אשר התייחסו למצב בפועל, 

ציינו כי הרשות השופטת אכן עצמאית. אחד המומחים שרואיין ציין כי הוא אינו מכיר דוגמאות להתערבות 

על  שליטה  לכנסת  אין  למעשה  כי  לזכור  יש  כן  כמו  בישראל.  המשפטית  המערכת  בתפקוד  הולמת  בלתי 

הרשות השופטת זאת על אף שהכנסת היא זו הקובעת את תקציבה של הרשות השופטת והיא זו היכולה 

ברצונה לשנות חוקים. הדבר קורה כי התערבות מעין זו זוכה לכיסוי נרחב בתקשורת ולפעולה מידית של 

ארגוני חברה אזרחית ייעודיים. כך למעשה נוצרת תמיכה תקשורתית וציבורית רבה ברשות השופטת, תמיכה 

אשר לא רק מתנגדת ומונעת התערבות אלא אף מעוררת חשש בכנסת מפני ניסיון להתערבות.

הרשות השופטת זוכה לעצמאות כה רבה עד כי הועלתה עמדה הטוענת לעצמאות-יתר של הרשות. לעמדה 

זו ניתן דגש רב על ידי כמה מיוצאי מערכת המשפט בישראל. לדעתם מידת העצמאות של מערכת המשפט 

רבה מדי: השופטים ספונים במגדל-שן, המערכת סגורה לחלוטין והשופטים עושים בה כרצונם מבלי לאפשר 

דריסת רגל לגורמים חיצוניים. סוגיה זו רלבנטית להתנהלות המערכת כלפי סביבתה ולהתנהלותה הפנימית.

 

טענה נוספת שהועלתה היא בדבר מינויים של קרובי משפחה לתפקידים שונים במערכת: שופטים או מתמחים. 

נטען כי המינויים נעשים על פי קרבה אך לא פחות מכך על פי 'דמיון ערכי-אידאולוגי'. מינוי שופטים )בייחוד 

לבית המשפט העליון( שהם אנשים 'דומים-אידאולוגית' יכול להיתפש כפוגע בגיוון ובפלורליזם של המערכת 

ומכאן באי-תלותה. הדבר עשוי גם להתפרש כעצמאות-יתר של המערכת שיכולה לפעול כפי רצונה בלי צורך 

לתת דין וחשבון לאיש. טענות אלה הועלו כנושאים הדורשים התערבות ובקרה חיצוניים למערכת כדי למנוע 

עצמאות-יתר של הרשות השופטת. 

נושא נוסף המשקף את העצמאות בפועל של הרשות השופטת הוא הדחת שופטים מכהנים. בעיקר כשמדובר 

על הדחה על-בסיס עבירות מנהליות והפרות משמעת. בהקשר זה ציינו גורמים ששירתו במערכת המשפט 

כי יש לעתים עצימת-עין או נטייה להקל במקרים של התנהגות בלתי ראויה של שופטים. במקרים של בעיות 

אתיות או משמעתיות, הנובעות מיחסי סמכות, קרבה אישית, חברות וכדומה יש אכיפה רופפת ויש הגורסים 

אף רופסת של כללי המשמעת. לרוב, התהליכים המשמעתיים המתנהלים כנגד שופט מתקיימים בדלתיים 

סגורות והכלל הנוהג הוא חיסיון התהליכים ולא שקיפותם או פרסומם ברבים. הדבר יוצר תרבות של כיסוי 

והסתרה של כשלים במערכת ואי-חשיפתם כלפי חוץ וכן התנערות מאחריות על כשלים ברמת המערכת. 

נקודה דומה שעלתה בהקשר זה היא כי באופן מעשי וכמעט מוצהר הוועדה למינוי שופטים בוחרת שופטים 

על-בסיס קריטריונים בלתי מקצועיים ובעלי אופי והשפעות פוליטיות ברורות. רבים ממינויי השופטים אינם 
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שקופים דיים וכאמור, אינם נטולי פניות. מאידך, אין כמעט הדחה של שופטים בלתי ראויים. ה'הדחה' במידה 

שנעשית, היא לרוב על-בסיס 'שיחה אישית' עם השופט ופניה למצפונו כדי שינקוט בעצמו צעדים מתאימים, 

וכן מציאת פתרונות חלופיים אך לא הדחה ישירה ממש. לדברי כמה מיוצאי המערכת המשפטית, הדבר מגיע 

עד כדי כך "שעבירות ופעולות לא ראויות של השופטים מטואטאות מתחת לשטיח" – בלשונם.

יש הגורסים כי ראוי להרחיב את ההפרדה המנהלית בין מערכת בתי המשפט למשרד המשפטים הממונה עליה 

פורמלית. יש מקום לעצמאות רבה יותר במערכת בתי המשפט, מההיבט המנהלי והעקרוני, עצמאות שתביא 

גם לאחריות רבה יותר ולהגברת האחריותיות של הגורמים במערכת המשפט. למשל נטען כי עצם העובדה 

בעצמאות  פוגמת  נגדם,  בקובלנות  ובטיפול  שופטים  של  ובהדחה  במינויים  ורגל  יד  יש  המשפטים  שלשר 

המערכת. בדברים שנאמרו בראיונות ובדיון נאמר כי ככלל המערכת היא עצמאית אך נשאלה השאלה האם 

המודל הקיים הוא המודל המיטבי והתשובה על כך אינה חד משמעית, יש החושבים כי רצוי לנתק את מערכת 

בתי המשפט ממשרד המשפטים ולהפוך אותה לרשות עצמאית. רשות כזו זקוקה לדירקטוריון עצמאי, אשר 

יהיו חברים בו אנשי ציבור, נבחרי ציבור ונציגים של השופטים. דירקטוריון זה ימנה את מנהל בתי המשפט, 

שיהיה אחראי בין היתר על תקצוב המערכת ללא התערבות חיצונית. הדבר יפחית את תלותה של המערכת 

בגוף הממשלתי הקובע את תקציבה. 

מודל דומה קיים בוועדת הבחירות המרכזית: תקציבה הוא חלק מתקציב המדינה אך משרד האוצר אינו רשאי 

להתערב בו והוא מאושר ישירות בוועדת הכספים של הכנסת. יושב ראש הוועדה, אשר משמש שופט מכהן 

בבית המשפט העליון, מוסמך להשתמש בתקציב על פי שיקול דעתו. ספק רב אם יש סיכוי למודל דומה 

במערכת המשפט, בפרט באקלים שבו גם כך היא נתפסת כעצמאית יתר על המידה. אחדים טענו כי גישה זו 

גם אינה רצויה מאחר והיא אינה חפה מחסרונות.

משילות הרשות השופטת

א, שקיפות הרשות השופטת
שקיפות - היבט החוק

באיזו מידה יש אמצעים המבטיחים שהציבור יוכל להשיג מידע רלוונטי על הפעולות וקבלת ההחלטות של 

הרשות השופטת?

 ניקוד: מערכת השיפוט: 90

מערכת המנהל: 70
)להלכה(  מבטיח  זה  חוק  התשנ"ח-951998.  המידע,  חופש  חוק  הוראות  במילוי  מחויבת  השופטת  הרשות 

שהציבור יוכל להשיג את המידע הרלוונטי לו. עם זאת ראוי לציין כי באתר הרשות השופטת לא מופיעים 

החוקים, התקנות וההוראות במלואם ולא פירוט לגבי תהליכי קבלת ההחלטות במערכת. כמו כן נעדר המידע 

95  ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.
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יש צורך בפניה  ועוד. כל אלה אינם מצויים באתר. לשם קבלת מידע מקיף  נושאי תקציב, משכורות  לגבי 

בכתב לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות השופטת בירושלים. תהליך זה מסרבל את הגישה למידע, 

התהליך איטי ויקר לאדם מן היישוב ועל כן מקטין את השקיפות. האתר של מערכת בתי המשפט מסורבל אף 

הוא ומקשה על קבלת מידע רלוונטי.

על פי חוק חופש המידע, יש לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל כל מידע המצוי ברשויות ציבוריות96, 

ובהן: בתי המשפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, וגופים אחרים אשר להם סמכות שפיטה על פי דין. יתרה 

מכך, על הרשות למנות מקרב עובדיה ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת 

וחשבון שנתי שיכלול מידע  דין  יישום חוק חופש המידע ברשות. על הרשות השופטת לפרסם  ועל  מידע 

וכן דיווח של הממונה על החלת חוק  על פעילותה ועל תחומי אחריותה, הסבר על תפקידיה וסמכויותיה, 

חופש המידע ברשות. מתוקף זה, הרשות השופטת צריכה להעמיד לעיון הציבור גם את ההנחיות המנהליות 

הכתובות על פי הן היא פועלת ואת חוקי העזר שלה.

מבחינת פומביות הדיונים המשפטיים ושקיפותם, בית המשפט מקיים את כל דיוניו באופן פומבי על פי החוק, 

)פתוח  פומבי בחלקו  דיון  לקיים  גם  יכול  בית המשפט  בחוק.  הגבלה כלשהי המוגדרת  אלא אם מתקיימת 

לאנשים מסוימים, או דיון שחלק ממנו פומבי וחלק מתנהל בדלתיים סגורות(. בית המשפט מחזיק סמכויות 

נרחבות של שליטה בפרסום מידע לגבי דיון שהתנהל במסגרתו בדלתיים סגורות או בפומבי, או מידע לגבי 

חשודים עוד לפני שהוגש נגדם כתב אישום.

גילוי נאות של מקורות אפשריים לניגודי עניינים בקרב שופטים. לא מצאנו  היבט חשוב של שקיפות הוא 

התייחסות לעניין הצהרות הון וחשיפת נכסים של השופטים בחוק היסוד: שפיטה, בחוק: בתי המשפט, בחוק 

חופש המידע או בכללי האתיקה של השופטים, וגם לא באתר הרשות השופטת. אין התייחסות לגילוי הנכסים 

אם בפני הוועדה למינוי שופטים, או בפני גוף פנימי או חיצוני אחר, כך גם בטופס הבקשה להתמנות כשופט, 

אותו מתבקש למלא כל מועמד למשרה שיפוטית. אף כי הטופס מתייחס להיבטים רבים בחייו המקצועיים 

והאישיים של המועמד, אין כל דרישה לחשיפה של נכסים בפני הוועדה למינוי שופטים, ועדת המשנה שלה 

או גוף אחר.

לסיכום: קיימות הוראות חוק מקיפות הנועדות לאפשר לציבור לקבל מידע על הארגון והתפקוד של הרשות 

מבחינת  תורפה  נקודות  שמהווים  היבטים  יש  זאת,  עם  ברשות.  ההחלטות  קבלת  תהליכי  על  השופטת, 

השקיפות במערכת, כמו נושא הצהרות ההון של השופטים. 

הצד  ובין  השיפוטי  הצד  בין  השקיפות,  מבחינת  הקיימים  ההבדלים  נושא  עלה  העגול  השולחן  בדיוני 

האדמיניסטרטיבי של הרשות השופטת. מבחינת המנהל והאדמיניסטרציה, מנהל בתי המשפט הוא המרכז את 

הסמכויות ומפעיל את המערכת. מההיבט השיפוטי נשיא בית המשפט העליון מרכז את הסמכויות להפעלת 

המערכת, ומהווה למעשה, ראש המערכת. מהדיונים בנושא זה, עלה כי יש פער ברמת השקיפות בין תת-

96  במסגרת המגבלות המפורטות בחוק שבעיקרן: מידע שגילויו יכול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או 

בשלומו של אדם, מידע שמהווה פגיעה בפרטיות, או לחלופין מידע שיפגע בתפקוד הרשות או ביכולתה לבצע את תפקידה, ומידע 
לגבי הליכים משפטיים.
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המערכת השיפוטית לבין תת-המערכת המנהלית בראשות מנהל בתי המשפט. בעוד שהשקיפות בראשונה – 

השיפוטית – דורגה כגבוהה )דירוג של 100/90(, השקיפות במנהלת בתי המשפט דורגה כנמוכה יותר )100/70(.

שקיפות - הנוהג למעשה
באיזו מידה הציבור יוכל להשיג בפועל מידע רלוונטי על הפעולות וקבלת ההחלטות של הרשות השופטת?

 ניקוד: מערכת השיפוט: 80

מערכת המנהל: 60
ההתייחסות אל הנעשה בפועל, ברשות השופטת, היא של שקיפות בעייתית. רוב המרואיינים רואים בשקיפות 

נושא המהווה בעיה ואתגר מרכזיים של המערכת המשפטית, אם כי אחדים מהם הסתייגו וטענו כי לא יותר 

מאלו של מערכות אחרות בישראל. מסתמן כי הרשות השופטת לוקה בחוסר שקיפות משמעותי, הן בתהליכי 

מינוי השופטים, המהווים את לבת המערכת, הן בדיווח על התהליכים המשפטיים והן בנגישות המידע )בעיקר 

הכתוב והמתועד( לציבור. הדעה שהושמעה היא כי הוועדה למינוי שופטים מתנהלת באופן לא שקוף, אין 

למינוי  ההחלטות  רוב  ובפועל,  פיקוח  עליה  אין  בה,  ההחלטות  קבלת  אופן  על  סדירים  דיווחים  או  דוחות 

שופטים נעשות על-בסיס 'עסקאות' הנרקמות לפני ישיבות הוועדה. 

באשר לתהליכי השיפוט עצמם, רוב ההליכים המשפטיים מתבצעים בדלתיים פתוחות והם נגישים לציבור 

אם כי אין גישה מלאה וחופשית לפרוטוקולים של הדיונים, ולכן השקיפות אינה רבה. 

השקיפות המנהלית עליה אחראי מנהל בתי המשפט, לוקה בחסר רב. אין חשיפה וגילוי ראויים של דוחות 

פעילות במערכת ושל סטטיסטיקות בדבר תפקוד המערכת, הדבר מונע בקרה ניהולית על מערכת השיפוט 

ומשליך על חוסר היעילות שבה. למעשה, כל מרכיבי המשפט חסויים: יעילות עבודתם של השופטים, כמה 

הממתינים  התיקים  מספר  בתיקים;  הפיגורים  כמות  שיפוטית;  הכרעה  לקבלת  עד  בטיפול  נושא  מצוי  זמן 

לדיון בבתי המשפט; חלוקת התיקים בין השופטים; חלוקת התיקים בין בתי המשפט השונים ועוד. יתרה מזו, 

לעתים כלל אין רישום ואיסוף נתונים, כך שממילא הנתונים אינם מצויים. 

עם זאת, לשם ההגינות יש לומר כי לעתים הפרסום החלקי נובע מקשיים טכניים מובנים של המערכת באיסוף 

ועיבוד הנתונים הדרושים. לעתים נתונים רבים אותם מפרסמת המערכת הם בעלי 'אופי תדמיתי' ומכוון, יותר 

מאשר חשיפה וגילוי אמתיים של נתונים. כתוצאה מחוסר שקיפות זו, תהה סיבתה אשר תהה, קשה לבקר 

ולפקח על מערכת המשפט מבחוץ. חוסר הבקרה או הפיקוח בפועל על המערכת משתקף בעיכובים בפעילות 

חסרונה  עקב  ושליטה.  בקרה  אין  עליהם  פינות"  "ועיגול  משמעת  של  בבעיות  ולעיתים  תיקים,  ובסגירת 

"התקפות"  מפני  בהתגוננות  למיקוד  המביאות  השיפוטית,  מהמערכת  הדלפות  מעט  לא  יש  שקיפות,  של 

על המערכת מבחוץ, ובכך מקשות על התפקוד שלה. נוצר מצב בו כל ביקורת על המערכת נתפשת כלא-

לגיטימית וכפגיעה בעצמאותה וכך נחסמת הדרך להגברת השקיפות ולשיפור התנהלותה של המערכת.

 משתתפים אחדים בדיוני השולחן העגול ניסו לעדן את הביקורת על המערכת השיפוטית וטענו כי מדובר 

בתי  למערכת  ייחודית  אינה  הבעיה  וכי  הציבוריים  הגופים  לכלל  הנוגעת  ישראל,  במדינת  כללית  בבעיה 

המשפט. אולם, גם אם כך הדבר, אין בכך בכדי לשפר את מצבה של הרשות השופטת ואת מצב השקיפות בה.
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ב. אחריותיות הרשות השופטת
אחריותיות - היבט החוק

לה  ותהיה  פעולותיה  על  לדווח  חייבת  תהיה  השופטת  הרשות  כי  מבטיחות  החוק  הוראות  מידה  באיזו 

אחריותיות כלפיהן?

ניקוד: 90
יש הוראות חוק והנחיות הנוגעות לדיווח על פעילותה של הרשות, דיווח המשליך כמובן על מידת האחריותיות 

בה. נושא הדיווח הועלה בדיון לעיל בנושא השקיפות. חוק חופש המידע וחוק בתי המשפט מחייבים דיווח 

על מרבית הפעילויות של המערכת השיפוטית. באשר לאחריותיות המערכת לפעולותיה ולנכונותה לשאת 

באחריות לתוצאותיהן אפשר להבחין בשני ממדים כפי שצוין לעיל: ממד אחד הוא תהליך השיפוט עצמו, 

המהווה את לבת המערכת והממד השני הוא המנהלה של המערכת. בממד ההליך השיפוטי מנגנון הערעור על 

החלטות בית המשפט הוא מנגנון חוקי חשוב לשמירת אחריותיות הרשות השופטת, מנגנון זה מבטיח להלכה כי 

המערכת תישא בתוצאות של החלטה לא נכונה ותתקנה בתהליך ערעור. מבחינת היבט ההתנהגות השיפוטית 

של השופטים בהליך השיפוטי קיימים בחוק אמצעים אשר נועדו להבטיח את התנהגותם ומקצועיותם של 

ועבירות  שחיתות  ואף  עניינים,  ניגודי  של  במקרים  לענישה  ואף  להרתעה  חוק  הוראות  מצויות  שופטים. 

פליליות מצד שופטים. מנגנון אחד בעניין זה הוא פסילה עצמית של השופט, במקרה של חשש להטיה, עמדה 

מוקדמת לא-אובייקטיבית, ניגוד עניינים וכדומה. מנגנון שני הוא בית הדין המשמעתי אשר נועד לדון בחשד 

לעבירות של שופטים "וועדת אתיקה לשופטים"97. בית הדין המשמעתי הדן בתלונה שהועלתה לגבי שופט, 

מוסמך לדרוש דין וחשבון מהשופט על מעשיו. כמו כן רשאי בית הדין להטיל עונשים על שופט שהתנהגותו 

לא ראויה )הערה, התראה, נזיפה או העברה למחוז כהונה אחר עד סיום כהונתו כשופט.

מנגנון שלישי המעוגן בחוק הוא נציב קבילות הציבור לשופטים הפועל כגוף עצמאי ומקצועי. גוף זה נועד 

להביא לידי ביטוי את העוולות שנגרמו לציבור על ידי שופטים המכהנים במשרות שיפוטיות. מטרתו לבקר 

התלונה  שהגשת  אף  על  זאת  ומעשיהם  להחלטותיהם  אחריותיות  מהם  ולדרוש  השופטים  התנהגות  את 

ותהליך בירורה מדגישים את הבדלי הכוחות שבין האזרח המתלונן לשופט. החוק מדגיש את עצמאותה של 

נציבות תלונות הציבור, ומדגיש כי עליה להיות נקיה משיקולים זרים, יעילה ומחויבת בשמירה על סודיות. 

כמו כן הנציבות חייבת לעדכן את המתלונן בכל שלב בדיון וכן בהחלטת הנציב. אם התלונה נמצאה מוצדקת, 

הנציב יעדכן את כל הגורמים הקשורים לתלונה בדבר הליקוי שנמצא ולהציע דרכים לפתרון. בנוסף לפנייה 

לנציב ואף לאחר שהתקבלה החלטה יכול המתלונן לפנות לבית המשפט ולבקש סעדים נוספים. עם זאת, אין 

הגנה ספציפית על המתלונן ויותר מכך: בחוק נאמר כי הנציב פטור מלמסור מידע כלשהו לגבי התלונה או 

הבירור אם המידע עלול לחשוף סוד מקצועי או ידיעה סודית, או לפגוע בזכויותיו של כל אדם אחר מלבד 

המתלונן. בפועל, סעיף זה מאפשר 'הסתרה' מעיני הציבור של התלונה ותוצאותיה ובכך פוגע באחריותיות 

המערכת כלפי הציבור. 

ביטוי חשוב לאחריותיות בהליך השיפוטי ובהחלטות השיפוטיות הן ההנמקות בהכרעות הדין. הנמקות אלה 

מונעות שרירות מכיוון שהשופט אמור לפרט את שיקוליו והנמקותיו להחלטות השיפוטיות אשר הוא מקבל. 

מעניין לציין כי בחוק יסוד: השפיטה, בחוק בתי המשפט ובכללי האתיקה לשופטים אין הנחיה חד משמעית 

97  סעיף 16ב)ה( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, תשמ"ד-1984
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לבסס  נדרשים  השופטים  כי  עולה  החוק  מרוח  כי  אף  כלומר  פסיקותיהם98.  את  ולהסביר  לנמק  לשופטים 

בהם  אשר  במקרים  גם  הרלוונטיים,  ובתקנות  בחוקים  ביטויו  מוצא  אינו  הדבר  החלטותיהם,  את  ולהסביר 

נדרשות הנמקות הן אינן מתייחסות ללב העניין הנידון במשפט אלא לתהליכים המתרחשים סביבו ומהלכו. 

למשל, בית המשפט צריך לנמק בכתב את נימוקיו להרחקה של אדם שאינו צד במשפט מאולם בית המשפט 

בעת דיון. יתרה מזו, לא עלה בידינו למצוא התייחסות לסנקציות על שופטים במקרה ולא נתנו נימוקים לפסק 

דין כלשהו. כלומר, לא מצאנו בחוקים ובתקנות הוראה ברורה המחייבת את השופט להסביר את החלטותיו, 

או הוראה לגבי השלכות אפשריות במידה שהשופט אינו עושה כך. חסך זה פוגם באחריותיות של המערכת.

חסינות השופטים מפני העמדה לדין על ניהול המשפט היא מנגנון נוסף הבא להבטיח אחריותיות. לשופטים 

ניתנת בחוק חסינות בענייני שפיטה )כלומר בכל הנוגע לתפקידו של שופט ולדרך ניהולו את משפטיו(, כך 

שלא מוטלת על השופט מרות מלבד מרותו של הדין. אולם, במקרה של שחיתות או עבירה פלילית אחרת 

במסגרת תפקידו של השופט, הוא כפוף לחוק המדינה ואינו חסין מפני תביעה. החוק הזה מסייע בשימור 

מעמדם המיוחד של השופטים על ידי הצבת תנאים ומנגנונים מיוחדים לגבי פתיחת הליך משפטי על עבירה 

חשד  מעלה  שופט  על  לתלונה  בנוגע  הבירור  כי  השופטים  תלונות  נציב  מצא  אם  שופטים.  בקרב  פלילית 

היועץ  רק  אך  המדינה,  ולנשיא  המשפטים  לשר  לממשלה,  המשפטי  ליועץ  להודיע  עליו  פלילי  למעשה 

נגדו. מאידך, החסינות  נגד השופט או להגיש כתב אישום  יכול לפתוח בחקירה פלילית  המשפט לממשלה 

יכולה לעודד חוסר אחריותיות מאחר שהחשש מהצורך לתת את הדין על מעשים פוחת. נשיא בית המשפט 

העליון רשאי להשעות שופט שהוגשה נגדו תלונה, או נפתחה נגדו חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום. 

נשיא בית המשפט העליון או בית הדין המשמעתי יוכלו להחליט על העברת שופט בדרך קבע ממקום כהונתו 

הנוכחי לבית משפט במקום אחר. בחוק בתי המשפט נקבע כי הוועדה למינוי שופטים יכולה להחליט על סיום 

כהונתו של שופט.

בממד המנהלי-אדמיניסטרטיבי, הכפיפות לנציבות שרות המדינה ולהוראות התקשי"ר מאפשרים אחריותיות 

לגבי התנהגות לא נאותה )אתית או פלילית( והפרת כללי התנהגות על פי הנהוג כלפי כל עובדי המדינה. לא 

מצאנו כללים והוראות מיוחדים לעובדי מנגנון מנהל בתי המשפט מבחינת האחריותיות.

לסיכום: קיימות תקנות נרחבות המבטיחות אחריותיות של מערכת המשפט בכלל ושל השופטים בפרט. אלה 

נועדו לחייב את המערכת למסור דין וחשבון על פעולותיהם. עם זאת, חוקים אלו לא מבטיחים אחריותיות 

מלאה ויש בהם נקודות תורפה. עובדי האגף המנהלי-אדמיניסטרטיבי כפופים לתקשי"ר ככל עובדי המדינה 

ועל כן נראה כי אין בכך כדי להבטיח אחריותיות מלאה של המנהלה.

אחריותיות - הנוהג למעשה
באיזו מידה מחויבים חברי הרשות השופטת לתת דין וחשבון על מעשיהם בפועל?

ניקוד: 85
בראיונות ובדיוני שולחן-עגול שנערכו בנושא האחריותיות ברשות השופטת לא הייתה תמימות דעים. נמצאו 

הבדלי גישה מסוימים בראיית המערכת: תפיסה אחת שהוצגה על ידי מומחים אחדים מהאקדמיה גורסת 

98  דבר זה בולט בניגודו לניסוח החוק המתייחס לנציב תלונות הציבור על שופטים, בו הנציב נדרש בכל שלב של פעולתו לעדכן בכתב 

ולנמק את שיקוליו והחלטותיו.
99על פי חוק יסוד: השפיטה, ס' 2.
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כי אמנם השופטים מנמקים את החלטותיהם אולם הם עושים זאת בשפה שאינה ברורה דיה לכל הצדדים 

לכתוב  מקובל  אחרים  בתחומים  גם  אמנם  להם השכלה משפטית,  לאזרחים שאין  ובעיקר  בעניין  הנוגעים 

בלשון מקצועית הנהירה בעיקר לעוסקים באותו עיסוק כגון רופאים או סוכני ביטוח אך אין ספק כי מדובר 

בגורם המקטין את האחריותיות. 

תפיסה אחרת שהובעה על ידי אנשי הפרקטיקה טוענת כי מכיוון שאין פיקוח, בקרה או שקיפות במערכת, 

אין למעשה כל צורך למסור דין וחשבון על דברים המתרחשים במערכת. אין צורך לתת הסברים על דרכי 

טיפול בתיקים, עיכובים וכדומה. כמו כן נטען על ידי גורמים פנימיים במערכת כי קיים ליקוי עקרוני בתפיסת 

מתן השירות100. נראה כי קיימות במערכת שתי רמות ויש ביניהן פער ברמת האחריותיות: בהליך השיפוטי 

רמת האחריותיות גבוהה יותר מאשר ברמת המערכת המנהלתית. 

מהדיונים עולה כי חסינות השופטים יכולה אף היא לעמעם את האחריותיות. מחד, היא אכן כלי להבטחת 

לפעול  יכולים  שהם  כך  לעצמאותם  לסייע  ובכך  השופטים  של  והתקין  הפניות  נטול  ותפקודם  עצמאותם 

ואין ספק כי הדבר תומך באחריותיות. מאידך, החסינות עשויה  וביושרה  לפי מצפונם, באחריות מקצועית 

להפוך ל"מחסום" מפני ביקורת ולאפשר למערכת לכסות ולחפות על מחדלים המתרחשים בה, ובכך לפגוע 

באחריותיות שלה. 

על  המפקח  בגוף  מדובר  אמנם  במערכת,  לאחריותיות  בהכרח  תורם  אינו  לשופטים  הציבור  תלונות  נציב 

השופטים אך בפועל הוא חסר שיניים ואינו יכול להטיל עיצומים. בפועל עד כה לא הופעלו עיצומים כאלה. 

יש הרואים בכך קושי הטבוע במערכת שכן הנציב הוא שופט עליון או שופט עליון בדימוס ואין לו נקודת מבט 

חיצונית למערכת אלא ראיה פנימית בלבד דבר הגורם להטיה מסוימת. הנציבות אמנם נחשבת כגורם חיצוני 

במערכת אולם בפועל נראה כי מכיוון שהנציב שימש כשופט הוא עשוי לאמץ את נקודת הראות המערכתית 

ולהתייחס באופן מוטה כלפי השופטים. כמו כן פעמים רבות נציבות התלונות תעמוד לצד תגובתו של השופט 

ופחות לצדו של המתלונן. המלצות הנציב להפעיל עיצומים נגד שופטים מוגשות להכרעת נשיא בית המשפט 

העליון וכאן תיתכן הטיה נוספת לצדו של השופט. במערכת אין למעשה גורם מפקח העוקב באופן מסודר על 

התנהלות בתי המשפט או השופטים ועובדה זו מהווה פגיעה באחריותיות.

ג. יושרת הרשות השופטת
יושרה - היבט החוק

באיזו מידה קיימים מנגנונים המבטיחים את היושרה של חברי הרשות השופטת?

ניקוד: 90
מנגנון חשוב להבטחת יושרה בקרב חברי הרשות השופטת הוא הקביעה היסודית בחוק היסוד: השפיטה, כי 

אין מורא על השופט אלא מורא החוק. קביעה מפורשת זו מהווה הנחיה ברורה ונחרצת לחובתו של השופט 

לפעול על פי צו מצפונו וכושר שיפוטו האישי. התנהגות על פי כלל זה משקפת את היושרה של השופט. 

100  דוגמא: "ביניש: הציבור לא זוכה לקבל שירות מינימלי בבית המשפט". דה-מארקר, עמ' 35-34; 15.2.11
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השופטת  ברשות  שיפוטיות  משרות  לנושאי  התנהגות  קוד  יש  לשופטים.  האתיקה  כללי  הוא  נוסף  מנגנון 

המנוסח בכללי האתיקה לשופטים התשס"ז - 2007, הכללים נוסחו על ידי נשיאת בית המשפט העליון דאז 

ההיבטים  ברוב  נוגעים  1993, אשר  כללי האתיקה השיפוטית התשנ"ג-  על  הקוד התבסס  ביניש.  השופטת 

בחייהם המקצועיים, ובדרישות הנורמטיביות והערכיות אשר בהן מחויבים השופטים מתוקף תפקידם. כמו 

כן מנחה הקוד את המכהנים במשרות שיפוטיות כיצד לנהוג כאנשים פרטיים, התנהגות אשר תחזק את אמון 

הציבור במערכת המשפטית ותחזק את מעמדם הייחודי של השופטים בחברה הישראלית. כללי האתיקה 

לשופטים משקפים ומבטאים תפיסות עומק ערכיות ומוסריות המהוות תשתית למעשה השפיטה ולדרכי 

התנהגותו ואורחותיו של השופט. למשל הכלל הקובע כי לא יפיק שופט טובת הנאה - חומרית או אחרת - 

ממעמדו כשופט, במישרין או בעקיפין. על כללי האתיקה הללו אמון כל מי שנבחר למשרת כהונת שופט. 

ועדת האתיקה במערכת המשפט, נועדה לדון בהפרות ובעבירות אתיות של שופטים והיא מוסמכת להטיל 

עיצומים על שופט שעבר עבירה אתית. ראוי לציין כי בנוהלי עבודת ועדת האתיקה נקבע כי לא יפורסם שם 

השופט אשר עניינו נדון בוועדה, אלא אם החליטה הוועדה אחרת.

חוק יסוד: השפיטה, כמו גם חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1011984 וכללי האתיקה לשופטים, 

על  אלה  הוראות  לפי  אינטרסים.  ניגודי  להיווצר  עלולים  בהם  אשר  במצבים  שופטים  בהתנהגות  עוסקים 

שופט לפסול עצמו מלשבת בדין אם הוא סבור כי נסיבות מסוימות עשויות לפגוע באמינותו בניהול המשפט. 

)לא כמועמדים, לא מתוקף  נכסיהם הפרטיים  כי אין בחוק דרישה משופטים לחשוף את  יצוין  זה  בהקשר 

כהונתם במשרה שיפוטית, ועד כמה שמצאנו גם לא כעובדי מדינה( כדי לחשוף ניגודי עניינים אפשריים וכדי 

למנוע טובת הנאה ממעמד השופט או ניגוד עניינים בין מעמדו כבעל רכוש וכבעל עניין ובין מעמדו כשופט. 

למשל הכללים קובעים כי שופט לא ייהנה מהנחות על מוצרים או שירותים וכן לא ייענה להזמנות הקשורות 

למעמדו כשופט, ללא תשלום, לאירועים ולביקורים. ככל עובדי המדינה האחרים גם שופטים המקבלים מתנה 

היא שייכת למדינה. במידה וזו מתנה שאין בה קניין )כלומר לא חומרית(, חלה על השופט חובה לשלם למדינה 

את תמורת המתנה. היבט נוסף של ניגודי אינטרסים בהם עוסקים כללי האתיקה הוא פעילויות נוספות של 

השופט לצד כהונתו היכולות להשפיע על שיקול דעתו. בחוק יסוד: השפיטה, נקבע כי השופט לא יעסוק 

בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי )אלא על פי חוק ובאישור מיוחד(. בכללי האתיקה מפורטות הפעולות 

כי אל לשופט  נאמר  בכללי האתיקה של השופטים  אינטרסים.  ניגודי  למנוע  כדי  להימנע מהן  שעל שופט 

המכהן ברשות השופטת להיות מעורב או להיות חבר במפלגה או בגוף פוליטי כלשהו.

בעת חשש לניגודי עניינים על השופט לפסול עצמו מלשבת בדין. אם השופט אינו פוסל עצמו בעל דין יכול 

לבקש כי שופט מסוים לא ינהל את המשפט, בשל חשש ממשי לחוסר אובייקטיביות של השופט בעינינו. 

בחוק קיימת חולשה מסוימת כי הוא נשען על יושרתו של השופט, שכן על השופט להחליט בעצמו אם לפסול 

עצמו או לא מניהול המשפט. בכל מקרה, על פי החוק רשאי בעל הדין לערער גם על ההחלטה הזו בפני בית 

המשפט העליון. 

101  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
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בנושא מינוי שופטים קיימת הגבלה אחת הנגזרת מניגוד עניינים והיא: לא יתמנה כשופט בית המשפט העליון 

 18 מי שכיהן בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, אלא אם כן עברה תקופת צינון של 

חודשים מיום סיום כהונתו הקודמת. 

לסיכום: קיימות תקנות נרחבות המבטיחות את היושרה של השופטים ברשות השופטת. הדוגמאות לכך הן 

קוד ההתנהגות המחמיר, כללים המתייחסים לניגודי אינטרסים, כללים באשר למתנות ואירוח והגבלות על 

תעסוקה לפני ולאחר סיום הכהונה ברשות השופטת. 

יושרה - הנוהג למעשה
באיזו מידה מתקיימת בפועל  היושרה של חברי הרשות השופטת?

ניקוד: 80
אמנם יש ברשות השופטת קוד התנהגות ברור אולם עקב העובדה שהשקיפות במערכת לוקה בחסר, כפי 

שמתואר לעיל, לא ברור איך הקוד מיושם. נראה כי אין פיקוח הדוק על יישום החוק ועל אכיפתו והדבר אינו 

התנהגות שאינה  מעודדים  בעקיפין  אפילו  או  עין  בפועל מעלימים  בהם  יש תחומים אשר  ביושרה.  תומך 

מתיישבת עם הקוד האתי, כגון: אירוח שופטים בכנסים ציבוריים, כתיבת ספרי משפט על ידי שופטים, ומתן 

הרצאות במוסדות אקדמיים במקביל לכהונתם, דברים הכרוכים גם בהכנסה כספית נוספת )לעתים הכנסה 

משמעותית מאד( ויכולים ליצור פניה אצל השופטים. כאמור, גם כאשר מתבררים מקרים של חשד לעבירות 

אתיות מצד שופטים או התנהגות שלא על פי הכללים, הם מתבררים מאחורי דלתיים סגורות בתוך המערכת. 

מובן כי הדבר מעלה חשש וחשד לחוסר יושרה במערכת, שאמורה מצדה לשמש דוגמה לחברה כולה. 

בדיוני השולחן העגול הועלו נושאים אחדים אשר יש הרואים בהם פגיעה ביושרה של המערכת. אחת הטענות 

להטיות  לגרום  היכול  דבר  הפרקליטות,  עובדי  מקרב  שופטים  של  הרבים  למינויים  התייחסה  שהועלתה 

במערכת האמורה להיות חסרת פניות. טענה נוספת היא כי הליך המינויים לשופטים יוצר חוסר "גיוון מחשבתי 

וערכי-עקרוני" מספיק בקרב השופטים )למשל, מיעוט ערבים, מזרחיים וכו'( שיכול לפגוע בחוסר-הפניות 

נוספת עסקה  של מערכת המשפט בדיון בקבוצות אוכלוסייה שונות ובכך לפגוע ביושרת המערכת. טענה 

בתופעה לפיה המערכת היא המחליטה אילו מהפרשיות המתגלות לחשוף ובאילו לא לטפל או אף להסתיר. 

מהדיון מתברר כי בפועל קיימות בעיות אתיות במערכת המשפט. יש בה סגירות פנימית רבה מפני ביקורת 

השמש".  "אור  אל  "החוצה"  להוציאם  ולא  בפנים",  בעיות  "לסגור  ניסיונות  יש  ולעתים  חיצוניים,  ובקרה 

אך על אף הבעיות נראה כי המערכת אינה חסרת-יושרה, והחברים בה אכן פועלים ביושרה ועל פי הקוד 

האתי המחייב. בפועל, אין פיקוח או הענשה על חריגות התנהגותיות המתקיימות לעתים מקוד ההתנהגות 

ומהנורמה, אלא במקרים חמורים ביותר. 

אמון הציבור ביושרתה של מערכת המשפט מחזק נתונים אלו. ממדד תפיסת השחיתות במערכת המשפט 

כמושחתת  בעיניו  נתפסת  לא  והיא  טוב  הוא  בישראל  המשפט  למערכת  הציבור  של  יחסו  כי  ללמוד  ניתן 

)שרטוט 11(: לאורך העשור האחרון תפיסת מערכת המשפט נותרה ברמה יציבה יחסית ונעה בין 2.7 ל-2.9 

)הציון 5 מציין שחיתות גבוהה(. כלומר מערכת המשפט אינה נתפשת כטהורה לחלוטין, אלא זוכה לציון בינוני 

ברמת תפישת השחיתות. 
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שרטוט 11: מדד תפישת השחיתות במערכת המשפט, לפי שנים

יחד עם זאת, אם בוחנים את בית המשפט העליון בלבד )שרטוט 12(, הרי שמעמדו בעיני הציבור הולך ונשחק 

לאורך השנים האחרונות וחלה ירידה של יותר מ-%30 בתמיכה בו: מ-%84 תמיכה בציבור בשנת 2000, ל-%51 

בלבד בשנת 2009. כלומר חלה ירידה במידת האמון שהציבור רוחש כלפי בית המשפט העליון. 

שרטוט 12 : אמון הציבור בבית המשפט העליון )אחוז המצביעים אמון(
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תפקיד הרשות השופטת במערכת היושרה

על פי הגדרתה הרשות השופטת אינה מעורבת ביוזמות לרפורמות למניעת שחיתות ואינה עוסקת בקביעת 

המדיניות בתחום. תפקידה לאכוף ולשמר את קיום החוק. אולם אין ספק כי פסקי דין הניתנים בבתי המשפט 

לחשודים בהתנהגות לא ראויה ואף מושחתת – בייחוד בקרב נבחרי ציבור, מהווים תמיכה, או אי-תמיכה, 

במערכת היושרה. העונשים המוטלים, מהווים אבני-דרך חשובות ביותר בתמיכה ביושרה הלאומית הן מבחינת 

הציבור הרחב והן מבחינת נבחריו. החמרה בעונשם של עברייני השחיתות משדרת לציבור מסר חיובי שעיקרו 

הקפדה על יושרה וההיפך נכון לגבי זיכוי או הקלה עם העבריינים. כמו כן, יש לרשות השופטת תפקיד חשוב 

בקביעת גבולותיהן של עבירות "פתוחות" כגון עבירה של הפרת אמונים, זאת בכלים הפרשניים הנתונים לה. 

בנוסף לתפקיד מהותי זה של טיפול בעבריינים, הרשעתם והענשתם )בייחוד בקביעת קלון בהתנהגותם, קלון 

המרחיק אותם לפרק זמן מהפעילות הציבורית(, לרשות השופטת יש גם תפקיד מהותי בפיקוח על הרשות 

המבצעת ושמירת היושרה בה. לכך נתייחס להלן.

א. טיפול ראוי בשחיתות, בדין ובמשפט
עד כמה מחויבת הרשות השופטת למלחמה בשחיתות באמצעות המשפטים והפסיקות שלה?

ניקוד: 75
מובן כי הרשות השופטת אינה מחליטה על העמדה לדין במקרי שחיתות ותפקיד זה נתון בידי רשויות האכיפה 

)המשטרה והפרקליטות(. תפקידה של המערכת המשפטית במאבקה בשחיתות מתמקד בקביעת האשמה 

והעונש )או זיכוי( במקרים המובאים בפניה. הרשות השופטת מחויבת לאכוף את החוק ללא מורא וללא משוא 

פנים והשאלה היא עד כמה מצייתת הרשות השופטת למחויבות זו בפועל. 

יושרה(. עם  )חוסר  והפרת אמונים  ראוי למקרים של שחיתות  בכובד ראש  בתי-המשפט בארץ מתייחסים 

זאת נשאלת השאלה עד כמה מגלה מערכת המשפט דבקות לנושא זה ומחויבת לטיפול נחרץ בו. למיטב 

ידיעתנו אין במערכת סטטיסטיקה המבחינה בין מקרי שחיתות לבין מקרים פליליים אחרים ומשום כך הדיון 

מכיוון שכך,  עובדות.  על  ולא  בלבד  על התרשמות  מבוסס  למאבק בשחיתות  לנחישות,  למחויבות,  באשר 

מובן כי הדבר תלוי באדם המתרשם וממה נובעת התרשמותו. קושי בולט הוא להפריד בין משפטי שחיתות 

בעלי נראות גבוהה )ידוענים, פוליטיקאים בכירים, שרי ממשלה וכדומה( ובין משפטים שהעניין הציבורי בהם 

לגבי מחויבות המערכת  ועמדותיו  גבוהה משפיעים על דעת הציבור  בולטות  בעלי  כי מקרים  ברור  מועט. 

השיפוטית לכאן )נחרצות בטיפול( או לכאן )רפיסות(. 

בדיונים ובראיונות שנערכו נשמעו דעות מגוונות בנושא. יש הטוענים כי בתי המשפט מקלים ולעתים אף 

מקילים עד מאד עם פוליטיקאים בכירים והדבר בא לידי ביטוי בזיכויים רבים ובגזרי דין קלים יחסית. פעמים 

נוקבות באשר לחומרת המעשים שנעשו אך מטיל עונשים קלים תוך  רבות משמיע בית המשפט אמירות 

שהוא משאיר לציבור להחליט מה יהיה מעמדו של הנאשם מבחינה ציבורית. לעתים בית המשפט מבחין בין 

פליליות מקרה לחוסר אתיות במעשה, אשר אין בגינה הרשעה פלילית; הבחנה זו יוצרת רושם של התחמקות, 

חוסר נחישות ולעתים מידה מסוימת של איפה ואיפה מצד בית המשפט. אלה לא מגבירים את אמון הציבור 
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תומכת  קלון,  להטיל  לבית המשפט  הנתונה  בכירים. הסמכות  בפוליטיקאים  מדובר  כאשר  בפרט  במערכת 

בדימוי של בית המשפט כנלחם בשחיתות, שכן קביעת קלון מרחיקה את הפוליטיקאי מפעילות ציבורית 

לתקופה ארוכה, בעוד שקביעת אשמה ללא קלון במשפט שחיתות של פוליטיקאי בולט, יוצרת רושם של 

חוסר נחישות והתחמקות מהכרעה לגביו. רושם זה הוא בעיקר תולדה של הצגת הדברים ודיון נמרץ בהם 

לא  מעולם  "אני  ישרים:  פוליטיקאים  של  המבודחת  באמירה  למצוא  אפשר  לכך  ציבורי  ביטוי  בתקשורת. 

יצאתי זכאי!". על אף זאת, נבחרי ציבור בכירים )חברי כנסת, שרים, וכו'( הורשעו בגין שחיתות, הוטל עליהם 

קלון ונגזרו עליהם עונשי מאסר בפועל.

בהרתעת  בייחוד  בישראל תפקיד חשוב במלחמה בשחיתות,  אין ספק שלמערכת המשפט  דבר,  כללו של 

עבריינים בכוח ומערכת המשפט מחויבת לכך במידה רבה – אם כי רבים טענו שיש מקום לנחישות רבה יותר 

בנושא זה.

ב. פיקוח על הרשויות המבצעת והמחוקקת
באיזו מידה הרשות השופטת מפקחת פיקוח יעיל על הממשלה?

ניקוד: 85
בשבתו  העליון  המשפט  לבית  ופעולותיה.  הממשלה  על  בפיקוח  משמעותי  תפקיד  יש  השופטת  לרשות 

כבית הדין הגבוה לצדק, נתונה סמכות שיפוטית לפקח על פעולות הממשלה וכך גם לבתי המשפט לעניינים 

מנהליים. על פי חוק יסוד: השפיטה, לבית המשפט העליון מתוקף תפקידו כבית הדין הגבוה לצדק, יש סמכות 

לתת צווים לרשויות המדינה, לרשויות המקומיות, לפקידיהן לגופים ולאנשים אחרים הממלאים תפקידים 

ציבוריים על פי דין, לעשות מעשה או להימנע ממעשה במילוי תפקידיהם כדין ואם נבחרו או נתמנו שלא 

כדין- להימנע מלפעול.

אינם  ולכן  "חוקתיים"  אינם  הכנסת  שמחוקקת  חוקים  כי  לקבוע  משתמעת  סמכות  העליון  המשפט  לבית 

תקפים. סמכות זו נסמכת בעיקר על כך שבישראל אין חוקה והפיקוח של הרשות השופטת בעניין זה הוא 

חשוב ביותר. ראוי לציין כי סמכות זו, אשר יש הטוענים כי בית המשפט העליון נטל לעצמו, הופעלה במשורה 

עד היום במקרים קיצוניים בלבד.

מתוקף החוק יש אם כן לרשות השופטת יכולת רבה לפקח על פעולות הרשות המבצעת והמחוקקת גם יחד. 

פיקוח זה מפקיד בידי מערכת המשפט תפקיד ומשימה חשובים מאד מבחינת מערכת היושרה בישראל והוא 

אכן מתקיים בפועל. הרשות השופטת מפקחת פיקוח משמעותי על עבודת הממשלה וזאת באמצעות מנגנון 

העתירות לבג"צ ובתי המשפט לעניינים מנהליים. מכיוון שאין בישראל חוקה אלא חוקי יסוד הרי תפקידו 

של לבג"צ )לעתים כמעין בית-דין חוקתי( חשוב ביותר בפיקוח על הרשות המבצעת, לא רק בתחום הביצוע 

)או הימנעותה מביצוע(, אלא גם בתחום החקיקה של חוקים. נראה כי בפועל, על אף השימוש הרב שנעשה 

מבחינת  הבקרה,  ולכן  בג"צ  ידי  על  מתקבלות  אכן  בלבד  מעטות  עתירות  הממשלה  נגד  לבג"צ  בעתירות 

האחריותיות, בסופו של דבר אינה מיטבית.
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כנגד דעה זו יש הטוענים כי הפיקוח של בית הדין הגבוה לצדק על הממשלה רב מדי ויש שהמערכת השיפוטית 

מתערבת יתר על המידה בעיצוב חוקי המדינה וכי בפסיקותיה בעתירות נגד המדינה היא פוגעת בתפקוד 

הממשלה. כדי להשתחרר מפיקוח זה נדונים בממשלה ובכנסת חוקים "עוקפי-בג"צ". 

ובייחוד בג"צ, הם מנגנון המעצים את המאבק הטיפול והאכיפה בנושא היושרה  לסיכום, מערכת המשפט 

והשחיתות והם בעלי תפקיד משמעותי מאד במערכת היושרה בישראל.


