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  ר)"ל ישראל (ע"שקיפות בינראש מיזר 

  39874ת.ד. 
   61398 אביב-תל

  5727640-03גם באמצעות: פקס 
  

  שלום רב, 
        

        ח בעניין הרשות השופטתח בעניין הרשות השופטתח בעניין הרשות השופטתח בעניין הרשות השופטת""""דודודודוהתייחסות מערכת בתי המשפט להתייחסות מערכת בתי המשפט להתייחסות מערכת בתי המשפט להתייחסות מערכת בתי המשפט להנדון: הנדון: הנדון: הנדון: 

  

ח היה מועבר "ח לעיוננו. אנו סוברים, כי טוב היה לו הדו"אנו מודים לכם על העברת הדו

הן מהבחינה העובדתית והן מהבחינה , ח רצוף באי דיוקים"קודם לכן, זאת מאחר שלמצער הדו

  –להלן  הכל כמפורט, המשפטית

נבקש להעלות ספק באשר  ,בראשית הדברים, היות שהרשות השופטת לא הוקמה לפי חוק

הרשות שופטת כוללת בתוכה הן את בתי הדין הדתיים והן את מערכת  ,לקביעה בדו"ח לפיה

המשפט האזרחית (קרי: בתי הדין לעבודה; בית משפט השלום; בית המשפט המחוזי ובית המשפט 

  זה מתייחס לבתי המשפט במערכת האזרחית בלבד. יהאמור במכתבהעליון). ממילא, 

מבנית הרשות השופטת כפופה מינהלית למשרד מבנית הרשות השופטת כפופה מינהלית למשרד מבנית הרשות השופטת כפופה מינהלית למשרד מבנית הרשות השופטת כפופה מינהלית למשרד ----ח נטען כי מבחינה ארגוניתח נטען כי מבחינה ארגוניתח נטען כי מבחינה ארגוניתח נטען כי מבחינה ארגונית""""בדובדובדובדו: מבנה ארגונימבנה ארגונימבנה ארגונימבנה ארגוני .1

. יובהר, כי עניין זה איננו מדויק. הרשות השופטת פועלת כרשות עצמאית הן מבחינת המשפטיםהמשפטיםהמשפטיםהמשפטים

 ניהול והן מבחינת משאבים.
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 :משאביםמשאביםמשאביםמשאבים .2

ח נטען כי "הבעיה העיקרית של משאבי המערכת היא בניצול ובהקצאה לא יעילים של ח נטען כי "הבעיה העיקרית של משאבי המערכת היא בניצול ובהקצאה לא יעילים של ח נטען כי "הבעיה העיקרית של משאבי המערכת היא בניצול ובהקצאה לא יעילים של ח נטען כי "הבעיה העיקרית של משאבי המערכת היא בניצול ובהקצאה לא יעילים של """"בדובדובדובדו .2.1

בשנים האחרונות ביצעה  ר, כיאין זה ברור על מה נסמך טיעון זה. נבהי המשאבים הקיימים..."המשאבים הקיימים..."המשאבים הקיימים..."המשאבים הקיימים..."

חדשים  –מערכת בתי המשפט "קפיצת מדרגה" משמעותית בכל הקשור להקצאת משאבים 

קצים המשאבים על פי פרמטרים של עומס וקריטריונים מו ,וקיימים. בהיבטי כח האדם

הקשורים בהפעלתו של כל מחוז או בית משפט. כך גם לגבי הקצאת המשאבים   אחרים

התקציב מוקצה בשקיפות מלאה ועל פי אמות מידה קבועות ומוגדרות  –האחרים במערכת 

תקציבי המערכת הינם יש לציין כי אחוז ניכר ומשמעותי מ ,בעניין זה .וקריטריונים שונים

תשלומי שכר עבודה, שכר  יועדים לתפעולה השוטף של המערכת, כך למשל,"קשיחים" ומ

דירה, חשמל, דואר ארנונה וכדומה. בנוסף, המערכת סבלה בשנים האחרונות, בדומה לשאר 

המגזר הציבורי, מקיצוצים רבים וגם לעניין זה השפעה רבה על היכולת לנהל את המשאבים 

  ם והקצאתם במבט צופה עתיד.הקיימי

. אומנם, מהבחינה נטען כי תקציב הרשות השופטת הוא באחריות משרד המשפטיםנטען כי תקציב הרשות השופטת הוא באחריות משרד המשפטיםנטען כי תקציב הרשות השופטת הוא באחריות משרד המשפטיםנטען כי תקציב הרשות השופטת הוא באחריות משרד המשפטים .2.2

הפורמאלית תקציב מערכת בתי המשפט נמצא תחת הסעיף התקציבי של משרד המשפטים 

בספר התקציב). עם זאת, מערכת בתי המשפט מתנהלת מבחינה תקציבית באופן  08(סעיף 

 רמים המתקצבים ואגף התקציבים באוצר ולא באמצעות משרד המשפטים.עצמאי אל מול הגו

. נתון זה עומד ח כי שכר השופטים הוא השכר הגבוה ביותר בסקטור הציבוריח כי שכר השופטים הוא השכר הגבוה ביותר בסקטור הציבוריח כי שכר השופטים הוא השכר הגבוה ביותר בסקטור הציבוריח כי שכר השופטים הוא השכר הגבוה ביותר בסקטור הציבורי""""עוד נטען בדועוד נטען בדועוד נטען בדועוד נטען בדו .2.3

במסגרת עבודה פנימית של הנהלת בתי  2010ועד לשנת  1993בסתירה לנתונים שנאספו משנת 

כי במהלך התקופה הנ"ל השכר של  ,ם אלו מראיםהמשפט בנוגע לשכר ח"כים ושופטים. נתוני

שכר ח"כ עמד  2010כך שנכון לשנת  ,ח"כים עלה בשיעורים גבוהים יותר מזה של השופטים

  שכרם היה זהה. 1993עבור השופטים, בעוד שבשנת ₪  21,041לעומת ₪  29,851על 

 :עצמאות הרשות השופטתעצמאות הרשות השופטתעצמאות הרשות השופטתעצמאות הרשות השופטת ....3333

כי "השופטים ספונים במגדל השן", כי "השופטים ספונים במגדל השן", כי "השופטים ספונים במגדל השן", כי "השופטים ספונים במגדל השן", ח נטען ח נטען ח נטען ח נטען """"בדובדובדובדו. ח עולה טענה בדבר עצמאות יתרח עולה טענה בדבר עצמאות יתרח עולה טענה בדבר עצמאות יתרח עולה טענה בדבר עצמאות יתר""""בדובדובדובדו ....3.13.13.13.1

כי קיימים מינויים של קרובי משפחה לתפקידים כי קיימים מינויים של קרובי משפחה לתפקידים כי קיימים מינויים של קרובי משפחה לתפקידים כי קיימים מינויים של קרובי משפחה לתפקידים     ,,,,עוד נטעןעוד נטעןעוד נטעןעוד נטען. השופטים עושים במערכת כרצונםהשופטים עושים במערכת כרצונםהשופטים עושים במערכת כרצונםהשופטים עושים במערכת כרצונם

מדובר בטענות בעלמא, תוך שימוש בביטויים שונים במערכת בין היתר, שופטים או מתמחים. שונים במערכת בין היתר, שופטים או מתמחים. שונים במערכת בין היתר, שופטים או מתמחים. שונים במערכת בין היתר, שופטים או מתמחים. 
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מכות על קשים והאשמות כלפי מערכת המשפט והשופטים בפרט, ללא כל ביסוס או הסת

מקורות כלשהם, ובאופן שלא מאפשר להתייחס אליהן בצורה עניינית. כך באשר לאמירות 

כלליות בדבר היות השופטים "ספונים במגדל השן" או אמירות לפיהן "עבירות של שופטים 

מטואטאות מתחת לשטיח", וכן באשר לאמירות ספציפיות בדבר מינוי קרובי משפחה, ללא 

 ד בבסיסן  ושאליו ניתן להתייחס.שמובא כל מקרה העומ

בעניין העסקת עובדים ובעניין מינויים, כמו גם בכל עניין אחר, פועלת  –לגופו של עניין 

    המדינההמדינההמדינההמדינה    שירותשירותשירותשירות    כלליכלליכלליכלליבהתאם לדין. בין היתר, פועלת בהתאם לאמור ב המשפט בתי מערכת

 השירות בנצי רשאי כי , אשר קובעים2007-ח"תשס, ))))משפחתיתמשפחתיתמשפחתיתמשפחתית    בקרבהבקרבהבקרבהבקרבה    סייגיםסייגיםסייגיםסייגים) () () () (מינוייםמינוייםמינוייםמינויים((((

        . המפורטים שם בתנאים, משפחה קרובי להעסקת היתר ליתן

לגבי מינוי שופטים, נציין עוד, כי בימים אלו דנה הועדה לבחירת שופטים בתיקון לכלליה, 

אשר צפוי להסדיר את האיסור על מינויים של שופטים בעלי קרבה משפחתית. כמו כן, כעניין 

בכל הקשור לנושא זה, גם טרם עיגונם של הכללים שבשגרה פועלת הוועדה במשנה זהירות 

        באופן רשמי.   

ח נטענה טענה לפיה, כאילו, פעולות לא ראויות של השופטים אינן מתקבלות תגובה ח נטענה טענה לפיה, כאילו, פעולות לא ראויות של השופטים אינן מתקבלות תגובה ח נטענה טענה לפיה, כאילו, פעולות לא ראויות של השופטים אינן מתקבלות תגובה ח נטענה טענה לפיה, כאילו, פעולות לא ראויות של השופטים אינן מתקבלות תגובה """"בדובדובדובדו .3.2

כי קיימים מספר מנגנונים, הן  ,. גם בהקשר זה, אין לי אלא לדחות את הטענה. יודגשהולמתהולמתהולמתהולמת

לבירור תלונות נגד שופטים. כך, מוסד נציבות  והן פנים מערכתיים,חיצוניים סטטוטוריים 

בעל עצמאות מוסד חיצוני למערכת המשפט, תלונות הציבור על שופטים, הפועל על פי חוק, 

מוחלטת ועובד באופן בלתי תלוי. תכליתו של המוסד הוא בירור תלונות אודות שופטים אשר 

נשיא גורמים שונים ישירות אל הציבור. זאת ועוד, לא אחת מועברות תלונות מקרב מי ממגיש 

ואלו מטופלות  ,מנהל בתי המשפטבית המשפט העליון, נשיא בית המשפט הספציפי או אל 

בחוק בתי בחוק בתי בחוק בתי בחוק בתי  . נוסף על כך, קיימים מנגנוני משמעת ואתיקהולפי העניין ונבדקות באופן יסודי

המשמעתי ), כגון בית הדין חוק בתי המשפטחוק בתי המשפטחוק בתי המשפטחוק בתי המשפט –(להלן  1984-, התשמ"דהמשפט [נוסח משולב]המשפט [נוסח משולב]המשפט [נוסח משולב]המשפט [נוסח משולב]

לשופטים וסמכויות הועדה לבחירת שופטים, המאפשרים הפעלת סנקציות כלפי שופטים 

 הפועלים באופן שאינו תואם את מעמדם.

כי מבחינה מעשית, מערכת בתי המשפט אינה עוברת לסדר היום בהתרחש אירוע חריג,  ,יובהר

 ומטפלת באופן מיידי בכל מקרה.
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טים בוחרת שופטים על בסיס קריטריונים בלתי טים בוחרת שופטים על בסיס קריטריונים בלתי טים בוחרת שופטים על בסיס קריטריונים בלתי טים בוחרת שופטים על בסיס קריטריונים בלתי ח נטען כי הוועדה לבחירת שופח נטען כי הוועדה לבחירת שופח נטען כי הוועדה לבחירת שופח נטען כי הוועדה לבחירת שופ""""בדובדובדובדו ....3.33.33.33.3

טענה זו מכל וכל. כידוע, מינוי  יש לדחותמקצועיים ובעלי אופי והשפעות פוליטיות ברורות. מקצועיים ובעלי אופי והשפעות פוליטיות ברורות. מקצועיים ובעלי אופי והשפעות פוליטיות ברורות. מקצועיים ובעלי אופי והשפעות פוליטיות ברורות. 

כי  ,. הדין קובעבחוק בתי המשפט בפרק א', סימן ג'בחוק בתי המשפט בפרק א', סימן ג'בחוק בתי המשפט בפרק א', סימן ג'בחוק בתי המשפט בפרק א', סימן ג'ו, חוק יסוד: השפיטהחוק יסוד: השפיטהחוק יסוד: השפיטהחוק יסוד: השפיטההשופטים מוסדר ב

חברים  9הוועדה מונה  .שופטים תבידי נשיא המדינה לפי בחירת הוועדה לבחיר יתמנה שופט

אשר מגיעים מעולמות תוכן שונים ותפיסות ערכיות שונות. בחירת השופטים מתבצעת אך ורק 

 בהתאם לשיקולים מקצועיים ובחינת התאמתו של אדם לכהן במשרה שיפוטית.

 . טענה זו איננה נכונהח נטען כי ניתן לשנות את חוק יסוד: השפיטה כמו כל חוק רגילח נטען כי ניתן לשנות את חוק יסוד: השפיטה כמו כל חוק רגילח נטען כי ניתן לשנות את חוק יסוד: השפיטה כמו כל חוק רגילח נטען כי ניתן לשנות את חוק יסוד: השפיטה כמו כל חוק רגיל""""בדובדובדובדו ....3.43.43.43.4

מבחינה משפטית שכן, אומנם חוק יסוד: השפיטה איננו משוריין בשריון פרוצדורלי מפני 

בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ'  6821/93פסק דין ע"א שינוי, הרי שבית המשפט העליון קבע ב

כי אף חוקי יסוד שאינם משוריינים רשמית,  ),1995( 296, 221) 4, פ"ד מט(מגדל כפר שיתופימגדל כפר שיתופימגדל כפר שיתופימגדל כפר שיתופי

        .  כוללים מעתה שריון פסיקתי, הקובע כי שינוי של חוק יסוד ייעשה אך ורק בחוק יסוד

נטען, כי הרשות השופטת "לוקה בחוסר שקיפות משמעותי". נטען נטען, כי הרשות השופטת "לוקה בחוסר שקיפות משמעותי". נטען נטען, כי הרשות השופטת "לוקה בחוסר שקיפות משמעותי". נטען נטען, כי הרשות השופטת "לוקה בחוסר שקיפות משמעותי". נטען     חחחח""""בדובדובדובדו: שקיפות ונגישות למידעשקיפות ונגישות למידעשקיפות ונגישות למידעשקיפות ונגישות למידע ....4444

ובין מה ובין מה ובין מה ובין מה     ))))חוק חופש המידעחוק חופש המידעחוק חופש המידעחוק חופש המידע    ––––(להלן (להלן (להלן (להלן     1998199819981998    ----חוק חופש המידע, תשנ"חחוק חופש המידע, תשנ"חחוק חופש המידע, תשנ"חחוק חופש המידע, תשנ"ח    כי נמצאו פערים בין רוחכי נמצאו פערים בין רוחכי נמצאו פערים בין רוחכי נמצאו פערים בין רוח

שמתרחש בפועל. נטען כי לא כל ההוראות מקוימות כלשונן. נטען כי קיימת בעיה להשיג מידע על שמתרחש בפועל. נטען כי לא כל ההוראות מקוימות כלשונן. נטען כי קיימת בעיה להשיג מידע על שמתרחש בפועל. נטען כי לא כל ההוראות מקוימות כלשונן. נטען כי קיימת בעיה להשיג מידע על שמתרחש בפועל. נטען כי לא כל ההוראות מקוימות כלשונן. נטען כי קיימת בעיה להשיג מידע על 

ההליך השיפוטי עצמו ובנוסף, קיימת בעיה להשיג מידע מינהלי וסטטיסטי. נטען כי תהליכי קבלת ההליך השיפוטי עצמו ובנוסף, קיימת בעיה להשיג מידע מינהלי וסטטיסטי. נטען כי תהליכי קבלת ההליך השיפוטי עצמו ובנוסף, קיימת בעיה להשיג מידע מינהלי וסטטיסטי. נטען כי תהליכי קבלת ההליך השיפוטי עצמו ובנוסף, קיימת בעיה להשיג מידע מינהלי וסטטיסטי. נטען כי תהליכי קבלת 

ך נבקש לעשות אבחנה בין ההלילעניין זה, ההחלטות לא מתפרסמים כמו גם מהלכי המשפט. ההחלטות לא מתפרסמים כמו גם מהלכי המשפט. ההחלטות לא מתפרסמים כמו גם מהלכי המשפט. ההחלטות לא מתפרסמים כמו גם מהלכי המשפט. 

 השיפוטי ובין התנהלות הרשות השופטת כרשות מינהלית.

קביעות ערכיות המבטאות  חוק בתי המשפטחוק בתי המשפטחוק בתי המשפטחוק בתי המשפטככל שעסקינן בהליך השיפוטי, קבע המחוקק ב ....4.14.14.14.1

מחד, עקרון פומביות הדיון ופיתוח המשפט  –איזון בין עקרונות יסוד בשיטת משפטנו 

 וההלכה; ומאידך, צנעת הפרט והגנה על הפרטיות.

כי בית המשפט ידון בפומבי. כפועל יוצא מכך, שערי בתי  68קובע בסעיף  שפטשפטשפטשפטחוק בתי המחוק בתי המחוק בתי המחוק בתי המ

פתוחים בפני הציבור הרחב אשר רשאי להיכנס ולהיות נוכח בכל דיון, הכל  -כולם -המשפט

בכפוף לסייגים הקבועים בחוק בתי המשפט ובחיקוקים אחרים, אשר קובעים כי דיונים 

ף תחת איסור פרסום, כך, למשל, הליכים המתנהלים מסוימים ידונו בדלתיים סגורות או א

בבית המשפט לנוער או בבית המשפט לעניני משפחה. כמו כן, לשופט היושב בדין הסמכות 
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להורות על סגירת דלתיים או לאסור פרסום בנסיבות בהם מצא כי יש הכרח לכך. פסיקותיו של 

 -באתר הרשות השופטת עד כ בית המשפט (ככל שהם מותרים בפרסום על פי דין) מפורסמים

שעות מרגע הינתנם. חוק בתי המשפט קובע כי לבעל הדין הזכות לקבל עותק מן  72

הפרוטוקול. יובהר כי לעיתים מזומנות מכיל הפרוטוקול פרטים העשויים לפגוע בצנעתו של 

בעל הדין ובזכותו לפרטיות. על מנת שעקרונות כגון פיתוח המשפט וההלכה יתמלאו, די 

מנומקים כדבעי ומפרטים את האדנים עליהם נסמכת  -רובם ככולם -רסום פסקי הדין אשרבפ

        ההחלטה. 

ככל שמדובר במידע על אודות פעילות הרשות השופטת כרשות מינהלית וכגוף ציבורי, הרי  ....4.24.24.24.2

 .חוק חופש המידעחוק חופש המידעחוק חופש המידעחוק חופש המידעשמערכת בתי המשפט, ככל רשות ציבורית, כפופה ל

ים ולעיתים אף מנוגדים. מחד, זכות הציבור לדעת , מאזן ערכי יסוד שונחוק חופש המידעחוק חופש המידעחוק חופש המידעחוק חופש המידע

ושקיפות פעולתה של הרשות הציבורית ומאידך, הגנה על הפרטיות והגנה שפעילות הרשות 

     הציבורית לא תיפגע (החשש מ"פקידות מתגוננת").

מוצא ביטויו כאשר מתבקשת הרשות למסור מידע על ידי גורם חיצוני.  חוק חופש המידעחוק חופש המידעחוק חופש המידעחוק חופש המידע

בקשות אלה נבחנות על ידי ממונה על חוק חופש המידע והמידע יימסר  כמתחייב בחוק,

למבקש בכפוף לכך שאין סייג למסירתו. יובהר, כי הסייגים קבועים בחוק חופש המידע כך 

ידע אשר בגילויו יש חשש משחוק חופש המידע קובע איזה מידע אסור למסור כך למשל, 

טחון הציבור או בבטחונו או בשלומו של אדם לפגיעה בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בב

לחוק חופש המידע). בנוסף, נתונה  9ידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (ראו: סעיף מאו 

טיפול בבקשה הבידי הרשות הסמכות שלא למסור מידע במקרים אחרים, כך למשל, כאשר 

ופש המידע). כמו לחוק ח 8למסירת המידע מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה (ראו: סעיף 

ח שנתי המפרט מידע על אודות "כן, בהתאם לחוק חופש המידע, אחת לשנה מתפרסם דו

פעילותה של הרשות השופטת, תחומי אחריותה, הסבר על תפקידיה וסמכויותיה ונתונים 

שונים. הדוח מפורסם לציבור הרחב באתר הרשות השופטת וניתן למצואו בנקל. כמו כן, 

  ת ניתן למצוא עוד רשימת דוחות ארוכה בעניינים שונים.באתר הרשות השופט

: הזמינים לצפייה למען הנוחות, להלן קישור לעמוד הדוחות באתר הרשות השופטת

http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/dochot/main.htm        
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. קיים חוסר בשקיפות בכל הנוגע לשופטים בעניין הצהרת הון ולחשיפת נכסיםקיים חוסר בשקיפות בכל הנוגע לשופטים בעניין הצהרת הון ולחשיפת נכסיםקיים חוסר בשקיפות בכל הנוגע לשופטים בעניין הצהרת הון ולחשיפת נכסיםקיים חוסר בשקיפות בכל הנוגע לשופטים בעניין הצהרת הון ולחשיפת נכסים    ח נטען כיח נטען כיח נטען כיח נטען כי""""בדובדובדובדו ....4.34.34.34.3

השופט איננו נבחר ציבור אלא מתמנה על ידי הוועדה לבחירת שופטים. שכרם של שופטים 

נקבע בהליך חקיקתי על ידי ועדת הכספים בכנסת ומפורסם לכל דורש. מעבר לכך, חל איסור 

, בכפוף לחריגים מצומצמים הקבועים בחוק יסוד על השתכרות שופט ממקורות נוספים

השפיטה ובכללי האתיקה. עם מינויו, נדרש שופט לנתק את יחסיו הכספיים שקדמו למינוי 

וכללי האתיקה קובעים מנגנון מפורט בהקשר זה באשר לדיווחים בהם חייב שופט שנתמנה 

שהם, באופן שמבטיח את על מנת לוודא כי אכן חל ניתוק של יחסיו הכספיים עם גורמים כל

עצמאותו ואת היעדר התלות השיפוטית. לכך מצטרפת העובדה כי כאמור, אין מדובר בנבחר 

        ציבור אלא בנושא משרה המתמנה לפי חוק. 

 :אחריותיותאחריותיותאחריותיותאחריותיות ....5555

ח נטען כי החוק מתווה רמת אחריותיות גבוהה יותר מזו המתקיימת בפועל. נטען כי ח נטען כי החוק מתווה רמת אחריותיות גבוהה יותר מזו המתקיימת בפועל. נטען כי ח נטען כי החוק מתווה רמת אחריותיות גבוהה יותר מזו המתקיימת בפועל. נטען כי ח נטען כי החוק מתווה רמת אחריותיות גבוהה יותר מזו המתקיימת בפועל. נטען כי """"בדובדובדובדו ....5.15.15.15.1

כך שהרשות מבקרת את עצמה ואין בקרה חיצונית. כך שהרשות מבקרת את עצמה ואין בקרה חיצונית. כך שהרשות מבקרת את עצמה ואין בקרה חיצונית. כך שהרשות מבקרת את עצמה ואין בקרה חיצונית.     הנוהג משקף פרשנות מקלה של החוקהנוהג משקף פרשנות מקלה של החוקהנוהג משקף פרשנות מקלה של החוקהנוהג משקף פרשנות מקלה של החוק

לא     .או השופטים"או השופטים"או השופטים"או השופטים"    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    בתיבתיבתיבתיח מצוין כי "אין גורם המפקח והעוקב אחר התנהלות ח מצוין כי "אין גורם המפקח והעוקב אחר התנהלות ח מצוין כי "אין גורם המפקח והעוקב אחר התנהלות ח מצוין כי "אין גורם המפקח והעוקב אחר התנהלות """"בדובדובדובדו

לעיל, קיימים מנגנוני ביקורת ופיקוח חיצוניים  3כאמור בפסקה     ברור על מה נסמכת טענה זו.

 ופנים מערכתיים לפיכך, טענה זו אינה נכונה. 

     .יקוח הרשות השופטת על הממשלה לעיתים עולה מעבר לכוונת החוקיקוח הרשות השופטת על הממשלה לעיתים עולה מעבר לכוונת החוקיקוח הרשות השופטת על הממשלה לעיתים עולה מעבר לכוונת החוקיקוח הרשות השופטת על הממשלה לעיתים עולה מעבר לכוונת החוקנטען כי פנטען כי פנטען כי פנטען כי פ ....5.25.25.25.2

. טענה זו טעות ח נטען, כי לא קיימת הנחייה לשופטים לנמק ולהסביר את פסיקותיהםח נטען, כי לא קיימת הנחייה לשופטים לנמק ולהסביר את פסיקותיהםח נטען, כי לא קיימת הנחייה לשופטים לנמק ולהסביר את פסיקותיהםח נטען, כי לא קיימת הנחייה לשופטים לנמק ולהסביר את פסיקותיהם""""בדובדובדובדו ....5.35.35.35.3

ביסודה. קיימת חובה שבדין לנמק את פסק הדין. החובה לנמק את פסק הדין במשפטים 

ובמשפטים פליליים  1984-חי, תשמ"דלתקנות סדר הדין האזר 192אזרחיים קבועה בתקנה 

 . 1982-לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב 182קבועה בסעיף 

. טענה זו אינה מנומקת ולא ח נטען כי רמת האחריותיות של המערכת המנהלית נמוכהח נטען כי רמת האחריותיות של המערכת המנהלית נמוכהח נטען כי רמת האחריותיות של המערכת המנהלית נמוכהח נטען כי רמת האחריותיות של המערכת המנהלית נמוכה""""בדובדובדובדו .5.4

למתן וממילא הדרג האדמיניסטרטיבי במערכת בתי המשפט מחויב  ברור מה עומד מאחוריה

 איכותי לציבור המתדיינים.שירות 
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 :יושרהיושרהיושרהיושרה ....6666

ח נטען, כי ברשות השופטת אין פיקוח הדוק על יישום החוק ועל אכיפתו. עוד נטען כי ח נטען, כי ברשות השופטת אין פיקוח הדוק על יישום החוק ועל אכיפתו. עוד נטען כי ח נטען, כי ברשות השופטת אין פיקוח הדוק על יישום החוק ועל אכיפתו. עוד נטען כי ח נטען, כי ברשות השופטת אין פיקוח הדוק על יישום החוק ועל אכיפתו. עוד נטען כי """"בדובדובדובדו ....6.16.16.16.1

לעיתים אף "...מעלימים עין או אפילו בעקיפין מעודדים התנהגות שאינה מתיישבת עם הקוד לעיתים אף "...מעלימים עין או אפילו בעקיפין מעודדים התנהגות שאינה מתיישבת עם הקוד לעיתים אף "...מעלימים עין או אפילו בעקיפין מעודדים התנהגות שאינה מתיישבת עם הקוד לעיתים אף "...מעלימים עין או אפילו בעקיפין מעודדים התנהגות שאינה מתיישבת עם הקוד 

ם מאחורי דלתיים ם מאחורי דלתיים ם מאחורי דלתיים ם מאחורי דלתיים האתי...". עוד נטען כי כאשר יש חשד לעברות אתיות, הדברים מתברריהאתי...". עוד נטען כי כאשר יש חשד לעברות אתיות, הדברים מתברריהאתי...". עוד נטען כי כאשר יש חשד לעברות אתיות, הדברים מתברריהאתי...". עוד נטען כי כאשר יש חשד לעברות אתיות, הדברים מתבררי

סגורות. נטען כי המערכת היא זו שמחליטה איזה פרשות יחשפו ובאילו לא לטפל ואף סגורות. נטען כי המערכת היא זו שמחליטה איזה פרשות יחשפו ובאילו לא לטפל ואף סגורות. נטען כי המערכת היא זו שמחליטה איזה פרשות יחשפו ובאילו לא לטפל ואף סגורות. נטען כי המערכת היא זו שמחליטה איזה פרשות יחשפו ובאילו לא לטפל ואף 

 .3טענה זו אינה נכונה, כאמור לעיל בפסקה     להסתיר.להסתיר.להסתיר.להסתיר.

טענה נוספת שהועלתה בהקשר של היושרה במערכת, הינה כי שופטים רבים מתמנים מקרב טענה נוספת שהועלתה בהקשר של היושרה במערכת, הינה כי שופטים רבים מתמנים מקרב טענה נוספת שהועלתה בהקשר של היושרה במערכת, הינה כי שופטים רבים מתמנים מקרב טענה נוספת שהועלתה בהקשר של היושרה במערכת, הינה כי שופטים רבים מתמנים מקרב  ....6.26.26.26.2

עקרוני. עוד נטען עקרוני. עוד נטען עקרוני. עוד נטען עקרוני. עוד נטען ----גיוון מחשבתי וערכיגיוון מחשבתי וערכיגיוון מחשבתי וערכיגיוון מחשבתי וערכיהפרקליטות וכי הליך מינוי השופטים יוצר חוסר הפרקליטות וכי הליך מינוי השופטים יוצר חוסר הפרקליטות וכי הליך מינוי השופטים יוצר חוסר הפרקליטות וכי הליך מינוי השופטים יוצר חוסר 

טענה זו וממילא  נסמכתלא ברור על מה     ח כי שיטת המינוי מאפשרת הטיות במינויים.ח כי שיטת המינוי מאפשרת הטיות במינויים.ח כי שיטת המינוי מאפשרת הטיות במינויים.ח כי שיטת המינוי מאפשרת הטיות במינויים.""""בדובדובדובדו

השופטים מתמנים על ידי נשיא המדינה , 3.3כאמור לעיל בפסקה  .מדובר בטענה שאינה נכונה

 לאחר בחירתם על ידי הוועדה לבחירת שופטים.

קלים עם פוליטיקאים בכירים והדבר בא לידי ביטוי בזיכויים רבים קלים עם פוליטיקאים בכירים והדבר בא לידי ביטוי בזיכויים רבים קלים עם פוליטיקאים בכירים והדבר בא לידי ביטוי בזיכויים רבים קלים עם פוליטיקאים בכירים והדבר בא לידי ביטוי בזיכויים רבים ממממ    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    בתיבתיבתיבתינטען כי נטען כי נטען כי נטען כי  ....6.36.36.36.3

כי כל אדם הבא בפני בית  ,לא ברור על בסיס מה נטענת הטענה. יובהרובגזרי דין קלים. ובגזרי דין קלים. ובגזרי דין קלים. ובגזרי דין קלים. 

המשפט הוא שווה בפני הדין וכי השופט היושב לדין נותן החלטתו ללא משוא פנים. אלו הם 

        ו.מושכלות יסוד וערכי בסיס של שיטת משפטנ

  

אשר  -הן עובדתיות והן משפטיות -ח רצוף באי דיוקים ובטענות"מכל המקובץ עולה, כי הדו

אינן נכונות. הרשות השופטת פועלת ללא לאות לעשיית משפט צדק ולאכיפת הדין. כלל עובדי 

ובכלל זה השופטים וסביבתם רשמי בתי המשפט, עובדי המזכירות  -על כל יחידותיה -המערכת

  ויבים כולם במתן שירות איכותי לציבור המתדיינים ולפיתוח המשפט בארצנו.והמינהל, מח
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אבקש, כי ההערות וההתייחסות המובאת במכתבי זה, תקבלנה ביטוי בנוסח הסופי של הדו"ח. 

  ככל שיש צורך בהבהרות נוספות, אנו לרשותכם.

  

  

  

  

  
  :יםהעתק

  כבוד השופט מיכאל שפיצר, מנהל בתי המשפט, כאן;

  ר)"ל ישראל (ע"שקיפות בינ, איילת פיישמן, רכזת קשרי ממשלעו"ד 

  

  


