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תמצית הדו"ח
מוגש בזאת דין וחשבון לשנת 2021, בהתאם לסעיף 27)א( לחוק נציב תלונות הציבור על 

שופטים, התשס"ב-2002 )להלן: חוק הנציבות או החוק(. 

שנת 2021, כקודמתה שנת 2020, הייתה שנה שבה המשיכה לפקוד אותנו, כמו גם את 
מרבית מדינות העולם, מגפת הקורונה. גם בשנה זו עמדו בפנינו אתגרים לא פשוטים 

שעימם היה עלינו להתמודד ולמצוא פתרונות בלתי שיגרתיים. 

בשנת 2021, כמו בשנה הקודמת, היה על עובדי הנציבות להסתגל לעבודה מהבית, ומסיכום 
הפעילות בשנה זו עולה כי הנציבות עמדה בהצלחה בכל משימותיה, תוך גילוי מקצועיות 

רבה, מסירות ויכולת התמודדות עם מצבים בלתי צפויים ומשתנים. 



בשנת 2021 התקבלו בנציבות 903 תלונות על שופטים ודיינים וניתנו 946 החלטות, בסך 
הכל טיפלה הנציבות בשנת 2021 ב-1018 תלונות. 

מתוך 946 החלטות שניתנו בשנת 2021, בוררו לגופן 554 תלונות, שהן כ-60% מתוך 
ההחלטות שניתנו. 

מסך התלונות בגדר סמכות הבירור של הנציב, נמצאו 43 תלונות מוצדקות שהן 8% מכלל 
התלונות שבוררו לגופן ו-4% מתוך כלל התלונות שניתנה בהם החלטה. 

ב-55 תלונות, שהן 10% מכלל התלונות שבוררו לגופן ו-6% מתוך כלל התלונות שניתנה 
בהן החלטה, הסתיים הטיפול בהערה לשופט או לדיין. 

אם סוכמים את התלונות המוצדקות ואת אלו שהסתיימו בהערה לשופט או לדיין, הרי 
שמדובר ב-18% מתוך כלל התלונות שבוררו לגופן ו-10% מתוך כלל התלונות שניתנה 

בהן החלטה. 

47 תלונות, שהן 5% מכלל התלונות שבוררו לגופן הסתיימו בהפסקת הבירור. 

5 תלונות, שהן 1% מכלל התלונות שבוררו לגופן הסתיימו בקביעה כי מדובר בליקוי מערכתי. 

אשר להתפלגות התלונות המוצדקות לפי נושאים, עולים הנתונים הבאים: 28% מכלל 
התלונות שנמצאו מוצדקות היו על התמשכות הליכים או על עיכוב במתן החלטות ופסקי 
דין )לעומת 20% בדוח לשנת 2020(. המדובר בעלייה משמעותית לעומת השנה הקודמת, 
אשר יש לתת עליה את הדעת; 26% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות היו על ליקויים 
בניהול המשפט )לעומת 30% בדוח הקודם(; 32% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות היו 
על התנהגות בלתי ראויה של שופט או דיין )אחוז דומה לזה שהיה בדוח הקודם שעמד 
על 33%(; 14% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות היו על פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי 

)לעומת 17% בדוח הקודם(. 
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נציין, כי תלונה על התנהגות שופט עניינה בהתנהגות בלתי ראויה באולם הדיונים, ובכלל 
זה: העדר מזג שיפוטי, שימוש במילים או בביטויים פוגעניים, הרמת קול שלא לצורך, 

יצירת אוירה מתוחה וחוסר שליטה באולם הדיונים.

ליקויים בניהול המשפט משמעם: דחייה שלא לצורך של מועדי דיון, התחלת דיונים באיחור, 
אי קיום דיונים במעמד הצדדים כנדרש בחוק, וליקויים ברישום הפרוטוקול. 

תלונות על פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי עניינן בהימצאותו של שופט במצב של ניגוד 
עניינים, או במראית עין של ניגוד עניינים, פגיעה בזכות הטיעון או בזכות להישמע במשפט. 

בשנת 2021 נמשך הגידול היחסי בתלונות על שופטים בבתי המשפט לענייני משפחה, 
עת התקבלו 210 תלונות )לעומת 193 תלונות בשנת 2020(, וניתנו 207 החלטות בתלונות. 

יצוין, כי 17 תלונות שהן 8% מכלל התלונות על שופטי בית המשפט לענייני משפחה, 
שניתנה בהן החלטה, נמצאו מוצדקות או שהסתיימו בהערה לשופט. 

כל המידע בנושא הועבר אל הנהלת בתי המשפט אשר נדרשת לתופעת הגידול המתמשך 
בהיקף התלונות על שופטי בית המשפט לענייני משפחה, לשם בחינת המשמעויות שיש 

לדבר והפקת המסקנות המתבקשות. 

בראשית שנת 2021 הופץ לכלל השופטים והדיינים המכהנים הספר שעניינו "ריכוז החלטות 
וחוות דעת נציבות תלונות הציבור על שופטים בנושא התנהגות שופטים ודיינים" בעריכתו 

של פרופ' אייל כתבן. הספר בשלמותו עומד לרשות הציבור הרחב באתר הנציבות. 

הסתבר לנו, לשמחתנו, כי ציבור השופטים והדיינים עושה שימוש רב בספר, ונדרש לעקרונות 
שהנחו את הנציבות מיומה הראשון בטיפול בתלונות על שופטים בנושאים ותחומים שונים. 
שהרי, אחת המטרות המרכזיות של הנציבות היא להביא לשינוי דפוסי התנהגות בלתי 
ראויים של שופטים ודיינים בדרך של חינוך והנגשת המידע הרלבנטי, וזאת בצד נקיטה 

בצעדים שונים נגד שופט או דיין בגין הפרת כללי ההתנהגות הנאותים. 

יצוין, כי התוצאות בשטח בשנת 2021 מלמדות כי הייתה השפעה חיובית לתוכנו של הספר 
על התנהלותם של השופטים באולם בית המשפט ומחוצה לו. 

בשנת 2021 נמשכה מגמת הצמצום במשך הזמן הממוצע לטיפול בתלונה ואף הגענו 
להישג ראוי לציון שיהיה קשה לשחזרו, עת עמד זמן הבירור הממוצע בתלונות שבוררו 

לגופן על 45 ימים בלבד )לעומת 54 ימים בשנת 2020 ו-59 ימים בשנת 2019(. 
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הצהרות הון:

בשנת 2021 נפתחו 50 תיקי הצהרות הון חדשים של שופטים ודיינים, וכן נעשה טיפול 
בכ-700 תיקים בהם התקבלו הצהרות הון חדשות, במקרים בהם חלפו 6 שנים מיום 
קבלת ההצהרה האחרונה; בהצהרות הון של שופטים ודיינים שפרשו; בתזכורות והשלמת 

חוסרים בתיקים שהוגשו. 



להלן יפורטו מספר החלטות עקרוניות שהתקבלו בשנת 2021 מבין ההחלטות הרבות 
הכלולות בדוח זה:

הטלת קנס על מי שהתבקש למסור את תגובתו לתלונה ולא עשה כן, למרות 
התראות חוזרות ונשנות

בשנת 2021 הוטל, לראשונה בתולדות הנציבות, קנס על עורך דין שלא מסר את תגובתו 
לתלונה. באותו מקרה, התבקשה תגובתו לתלונה של עורך דין שייצג בעלי דין מסוימים 
בתיקים נשוא התלונה. עורך הדין לא השיב לפנייתנו, אף לאחר שיחות תזכורת טלפוניות 
רבות שנוהלו עמו, ולמרות שלבקשתו ניתנו לו מספר ארכות להגשת תגובתו לתלונה. עורך 

הדין אף לא מצא להשיב למכתב תזכורת שני שנשלח אליו באמצעות הדוא"ל. 

פנינו לעורך הדין בשלישית בדוא"ל, שם הפנינו אותו להוראות סעיף 20)ב( לחוק נציב 
תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002, הקובע, כי "לצורך הבירור, רשאי הנציב 
לקבל מכל אדם או גוף, בתוך תקופה שיקבע ובאופן שיקבע, בכפוף לסעיף קטן )ג(, כל 
ידיעה או מסמך העשויים, לדעת הנציב, לסייע בבירור התלונה; מי שנדרש למסור ידיעה 
או מסמך כאמור, ימלא אחר הדרישה, והוראות סעיף 11, למעט פסקאות )1( ו-)3( של 
סעיף קטן )א(, לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, יחולו, בשינויים המחויבים, על סירוב 
למלא אחר הדרישה". במכתב התזכורת השלישי נאמר, כי בלית ברירה, ואם לא יגיב עורך 
הדין לתלונה עד המועד שננקב במכתב, נאלץ לראות בכך כסירוב למלא אחר הדרישה 

ולזמן אותו ללשכתנו לפי סעיף 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968. 

משלא השיב עורך הדין גם למכתב זה פנינו אליו בפעם הרביעית, וכך נאמר במכתבנו:

"1. במכתבינו אליך מהתאריכים...; ... ;... שהעתקם רצ"ב, ביקשנו את תגובתך 

לתלונה שבנדון. 

2.  למרבה הצער, עד היום טרם קיבלנו את תגובתך, למרות תזכורות טלפוניות 
חוזרות ונשנות, ולמרות התחייבותך בעל פה לעובדי הנציבות להעביר את 

תגובתך סמוך לאחר שיחתם עימך. 

3.  לאור חשיבות תגובתך למתן החלטה בתלונה, נשלחה אליך ביום ... התראה 

לפי סעיף 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968, אלא שגם התראה זו זכתה 

להתעלמות מצידך. 
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4.  לאור האמור, הינך מוזמן בזה למסור את תגובתך לתלונה במשרדי הנציבות 

בירושלים, ביום... שעה.... הזימון יבוטל ככל שתגובתך תומצא לנו בכתב 

עד ליום....".

עורך הדין לא התייצב במשרדי הנציבות ביום שנקבע לכך, כפי שנדרש לעשות, ואף לא 
המציא את תגובתו לתלונה. אשר על כן, ומתוקף סמכותו של הנציב לפי סעיף 20)ב( 
לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002, וסעיף 11)א( לחוק ועדות חקירה, 
התשכ"ט-1968, הוחלט להטיל על עורך הדין קנס לטובת אוצר המדינה בשיעור של 

2,800 ₪, סכום ששולם על ידו. 

התנהגות שופט באולם

תלונה שעניינה ב"התעסקותם" של שופטי ההרכב במכשיר הסלולרי )פלאפון( שלהם 
במהלך שמיעת עדויות בהליך פלילי )עבירת רצח בנסיבות מחמירות(. בתגובתה לתלונה 
הבהירה ראשת ההרכב, כי הדבר נעשה על ידה במקרים חריגים ביותר המצדיקים זאת. 
אשר ליתר חברי ההרכב, ציינה ראשת ההרכב, כי מדובר בהרכב העמוס ביותר, כאשר: 
שופטים אלו יושבים במשך חמישה ימים מלאים בשבוע בשני הרכבים, ללא יום כתיבה. 
בנסיבות אלו, מתעורר לעיתים צורך במתן החלטות דחופות באופן מיידי לאחר קבלת 
התייחסות מחברי ההרכב המקביל, כאשר לא תמיד ניתן לעשות שימוש במחשב בלבד. 
וזאת, עקב תקלות או בשל הצורך להיות בקשר במקביל עם מספר גורמים שאינם באולם 
)כגון: עוזרת משפטית, קלדנית, אנשי מזכירות וכו'(, ללא הפרעה לדיון המתנהל. בתגובתם 
של שני חברי ההרכב הנוספים, צוין כי "שימוש במכשיר סלולרי תוך כדי ניהול הדיונים 
באולם איננו בגדר חלופה מיטבית למתן מענה לפניות דחופות, המתקבלות במהלכם. 
החתומים מטה משתדלים להגיב לפניות דחופות במהלך ההפסקות דווקא ותוך שימוש 
באמצעים אחרים. עם זאת, כידוע, בימינו אנו, המכשיר הסלולרי איננו עוד אמצעי תקשורת 
בלבד אלא בגדר מחשב לכל דבר ועניין, מחשב שבו מותקנים יישומונים המאפשרים לקבל 
משימות דחופות, לקבל הודעות דוא"ל דחופות ואף לעיין בחקיקה בפסיקה ובמקורות מידע 
אחרים, הרלבנטיים להליך המתנהל. בשל תקלות המתרחשות תדיר, לא תמיד מתאפשר 
לעשות שימוש במערכת המותקנת על גבי המחשב הנייח המותקן באולם הדיונים למתן 
מענה לעניינים דחופים; לפיכך, במקרים חריגים, נעשה שימוש במכשיר הסלולרי ככלי 

עבודה. ככלל, נעשה הדבר בהפסקות בדיונים".

בהחלטתו, קבע הנציב כי קשה לקבל התנהלות מעין זו, שבה עסוקים חברי ההרכב במהלך 
עדותם של העדים, בעניינים אחרים, חשובים ככל שיהיו, באופן הנחזה כאילו אין כל 
מעייניהם נתונים לתיק שבפניהם, אשר עוסק כאמור בדיני נפשות. עם כל ההבנה לעומס 
הכבד המוטל על כתפי השופטים, הוסיף וציין הנציב, אין בכך כדי להצדיק התנהלות מעין 
זו שיש בה פוטנציאל לפגיעה במעמדו של בית המשפט ובאמון הציבור בו. שימוש במכשיר 
הסלולר, אשר נעשה לנגד עיני הנוכחים באולם, שאינם מודעים לאיזה צורך הוא נעשה, 
עלול לגרום לזילותו של ההליך השיפוטי בעיניהם, על כל המשתמע מכך. לאור חשיבות 
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הנושא, ולנוכח הקשיים האובייקטיבים שעלו מתגובותיהם של חברי ההרכב, הפנה הנציב 
את תשומת ליבו של מנהל בתי המשפט לנושא זה, לכל טיפול שימצא לנכון, ולשיקול 
דעתו אם יש צורך לחדד את הנהלים בעניין זה. בהערתו של הנציב כאמור לעיל, מוצה 

בירורה של התלונה.

הפעלת לחץ על בעלת דין לפעול בניגוד לייעוץ משפטי של באת כוחה והתבטאות 
לא ראויה בנוגע לטיב הייעוץ המשפטי של אותה באת כוח 

המתלוננת היא אחת הנתבעים בתביעה בסכום של 3 מיליון ₪, שעניינה בהוצאת דיבה. 
התביעה הוגשה על ידי גננת ועובדות נוספות בגן ילדים )להלן: התובעות(, בעקבות שמועות 
בדבר התעללותן, לכאורה, בילדי הגן. מבין שלל הטענות שנטענו בתלונה, מצא הנציב 
לקבל את טענתה של המתלוננת בנוגע להתנהלותה של השופטת במהלך עדותה של 
אחת הנתבעות האחרות בתיק. הנציב ציין, כי כעולה מפרוטוקול הדיון, הנתבעת נתבקשה 
בחקירתה על ידי באת כוחן של התובעות להציג את הודעות הוואטסאפ שבמכשיר הטלפון 
הסלולרי שלה )להלן: הבקשה(. באת כוחה של המתלוננת )ושל נתבעות נוספות, לרבות 
הנתבעת הנ"ל( התנגדה לכך, ואילו השופטת ניסתה פעם אחר פעם לשכנע אותה לשתף 
פעולה עם הבקשה ולהציג את ההודעות. תחילה, הסכימה הנתבעת לחשוף את ההודעות, 
אך באת כוחה ביקשה לצאת להפסקה, כדי להסביר לה את משמעות העניין. על כך השיבה 
לה השופטת בזו הלשון: "תסבירי לה כאן, כי תראי, אומרת לך העדה 'אין לי מה להסתיר. 
זה הווטסאפים שקיבלתי'. גברתי עוה"ד מייצגת מספר גורמים. יכול להיות שהאינטרס 
של גורם אחר הוא לא להראות את זה, אבל אינטרס של גורם אחר שבא ואומר 'הכל 
גלוי, אני אומר את האמת', אין לי בעיה עם זה. הגב' כאן מייצגת מספר גורמים ועכשיו 
צריכה לקחת בחשבון אולי שיקולים נוגדים?". דברים ברוח דומה נאמרו על ידי השופטת 
בהמשך, בעקבות חזרתה של הנתבעת מהסכמתה, לאחר שהיא שבה מהתייעצות קצרה 
עם באת כוחה. לאור האמור, קבע הנציב, כי ניסיונות השכנוע החוזרים ונשנים של 
השופטת את הנתבעת לשתף פעולה עם בקשתה של באת כוח התובעות, בניגוד מפורש 
לייעוץ המשפטי שניתן לה על ידי באת כוחה, חורגים לטעמו מהתנהלות ראויה של בית 
המשפט. יתר על כן, ציין הנציב, כי דבריה של השופטת, הרומזים על העדפתה, לכאורה, 
של באת כוח הנתבעת את האינטרסים של לקוחה אחרת שהיא מייצגת )המתלוננת( 
על חשבון האינטרסים שלה, היא אמירה פוגענית ומיותרת, שמוטב שלא הייתה נאמרת. 
שכן, יש באמירה זו משום הטלת דופי בטיב הייעוץ המשפטי שמעניקה אותה עורכת דין 

ללקוחותיה ופגיעה באמון שביניהן. התלונה נמצא מוצדקת.

על הוצאת עורך דין מן האולם

סעיף 72)ג( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984, שכבר נדון בעבר מספר 
פעמים בתלונות שטופלו בנציבות, קובע החרגה של ההוראות המאפשרות לבית המשפט 
להורות במקרים מסויימים על הרחקתו של אדם מדיון או ממקום סמוך אליו )וכן להענישו 
לאחר שהתרה בו(, כך שהן לא תחולנה "על מי שנתון באותו ענין לשיפוט משמעתי על פי 
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חוק לשכת עורכי הדין, והוא נמצא באולם בית המשפט לרגל תפקידו". באחת התלונות 
קבע הנציב, כי בית המשפט אינו מוסמך להורות לעורך דין, המייצג רשות שלטונית בהליך 
שיפוטי, לצאת מן האולם ולחדול לייצג בפניו את הרשות באותו הליך; כמו כן, אין בית 
המשפט מוסמך להורות, כי במקום עורך הדין שהוצא מן האולם, יתייצב באולמו ויופיע 
בהליך, מטעם הרשות, עורך דין אחר )שבשמו אף נקב בית המשפט(. התלונה אף נמצאה 
מוצדקת בכל הנוגע לאי רישומו של הפרוטוקול כדבעי בעניינים אלה וכן אשר לסירובו 
החוזר ונשנה של בית המשפט להכריע לגופו של ההליך שבפניו ולבקש לסיימו בפשרה 

בין בעלי הדין.

עורך דין שייצג נפגעי עבירה בהליך שהוגש נגד הנאשם, הלין על כך שבית המשפט הורה 
על הוצאתו מאולם הדיונים. בהחלטתו בתלונה שב ועמד הנציב על פרשנותה של הוראת 
סעיף 72)ג( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984, שכבר עמדה לפתחה 
של הנציבות פעמים רבות בעבר. הוראה זו אוסרת על הוצאתו מאולם הדיונים של עורך 
דין הנמצא בו מכורח תפקידו, והוראה זו חלה גם על המייצג את נפגעי העבירה. אשר 
על כן, קבע הנציב, כי לא היה מקום להורות על הוצאתו של המתלונן מהאולם, אף אם 
סבר בית המשפט, כי הלה לא נהג כהלכה והפריע לניהול הדיון. עוד הוסיף הנציב, כי את 
מהלך הדברים בעניין זה היה צריך השופט לתעד כדבעי בפרוטוקול. עם זאת, קבע הנציב, 
כי לא ניתן להתעלם מהאווירה הקשה והאלימה שבה התנהל ההליך נשוא התלונה, כפי 
שהדבר בא לידי ביטוי בפרוטוקולי הדיונים. לפיכך, הסתפק הנציב בהערה לשופט על 
הוצאת המתלונן מהאולם ואי תיעוד הדברים בפרוטוקול, ובכך מוצה בירורה של התלונה.

התבטאות כלפי עורך דין באולם

דיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים של עציר התקיים באמצעות שיחת ועידה חזותית, 
בהשתתפות העציר, המתלונן, שהוא עורך דין, וב"כ המדינה. לדברי המתלונן, הוא נעתר 
לבקשתו של בא כוחו של העציר )עורך הדין אחר( והתייצב לדיון במקומו. בדיון, ביקש 
ממנו השופט להקריא לעציר את כתב האישום. המתלונן ביקש לדחות זאת למועד אחר, 
אליו יתייצב בא כוחו של העציר, אך השופט התעקש שהוא יקריא את כתב האישום. תוך 
כדי הקראתו של כתב האישום על ידו, הבחין המתלונן שהשופט "מסתכל לנוכחים באולם 
ולעורכי הדין שנכחו באולם ואומר בקול רם 'זו הבעיה שעורכי דין לא מבינים ולא יודעים 
את שלבי סדרי הדין'", ודחה את הקראת כתב האישום למועד אחר. המתלונן טוען, כי 
דבריו של השופט העליבו אותו עד מאוד והוא חש עצמו מושפל בפני הנוכחים בדיון. 
השופט אישר בתגובתו לתלונה את האמירה שיוחסה לו, בנוסח כזה או אחר, והביע צערו 
על כך. הוא מסר כי הדברים נאמרו מתוך תסכול ובוודאי שלא מתוך כוונה לפגוע, וכל 
כוונתו הייתה להיטיב עם העצור ולמנוע את הבאתו לדיון נוסף ומיותר, במיוחד בימים 
אלו של התפרצות מגפת הקורונה על כל המשמעויות הנוספות הנלוות לכך. הנציב קבע 
בהחלטתו, כי נראה שהשופט אכן אמר את הדברים המיוחסים לו בתלונה, בנוסח כזה או 
אחר. גם אם מדובר, לדעת השופט, באמירה שהיא רלבנטית להליך שהתקיים בפניו, נראה 
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כי ניסוחה והקשרה של ההתבטאות פגעו ברגשותיו של המתלונן, שהוא עורך דין. השופט 
הביע התנצלותו על כך, ומסר כי בכוונתו להבהיר את הדברים גם באופן אישי למתלונן. 

בהערה לשופט על התבטאותו הבלתי מוצלחת מוצה בירורה של התלונה.

עורך דין שייצג נתבעים בתיק הלין על כך, כי לאחר שב"כ התובעת טען בהרחבה והשופטת 
האזינה לדבריו בקשב ובסבלנות, היא פנתה אליו, אל המתלונן, ואמרה לו: "אתן לך לטעון 
על מנת שתוציא את היומית שלך לפחות", כאשר השופטת וב"כ התובעת "החלו צוהלים" 
מיד לאחר שנאמרו הדברים האלו. השופטת אישרה את אמירת הדברים והסבירה בתגובתה 
לתלונה את ההקשר שבו הם נאמרו, כשהכוונה היא שהמתלונן ישיב לטענות ב"כ התובעת, 
למרות "שהכל כבר נאמר", וציינה כי הדברים נאמרו בחוש הומור וברוח טובה. הנציב קבע 
בהחלטתו, כי גם אם הדברים נאמרו בהומור, ניתן היה לוותר עליהם – מדובר באמירה 
מיותרת שאינה תורמת מאומה, ויש בה כדי לגרום לתחושה של זלזול כלפי מי שאליו היא 
מכוונת. המתלונן רשאי היה לטעון, גם אם לדעת השופטת לא היה בדבריו כדי לחדש. 
זאת ועוד, כאשר לאותן המלים או סמוך לאמירתן נלוו צחוק או חיוך )והשופטת מאשרת 
שהיא חייכה וב"כ התובעת צחק(, הרי שגם אם נעוץ הדבר בנסיבות אחרות )כגון, קושי 
בהחזרת תמונות לידי ב"כ התובעת, כפי שארע כאן(, ניתן להבין ללבו של המתלונן שחש 
עצמו פגוע מהסיטואציה בכללותה, ומכך היה ראוי להימנע. בהערה זו מוצה בירור התלונה.

התבטאות כלפי נלווה לבעל דין בדיון

באחת התלונות טענה מתלוננת, אשר נלוותה לבעל דין בדיון בעניינו, כי השופט צרח 
עליה מספר פעמים ואמר: ''תעופי מפה תעופי מפה'', ולדבריה היא יצאה מהאולם 
כשהיא מבוזה ובבושת פנים. בתגובתו לתלונה לא הכחיש השופט את דבריו למתלוננת 
אך תיאר את התנהלותה הבוטה באולם ובמהלך הדיון, דבר שגרם לו להחליט כי יש מקום 
להוצאתה מן האולם. בהחלטתו קבע הנציב, כי גם כאשר סוערות הרוחות, וגם כאשר בעלי 
דין או נוכחים באולם אינם נוהגים כהלכה, שומה על בית המשפט שלא להיגרר אחריהם 
ולהימנע מלהתבטא באופן שאינו ראוי. מוטב היה, אפוא, כי סגנון התבטאותו הבוטה של 
השופט כלפי המתלוננת, אשר מן הבירור הסתבר כי הוא גרר אחריו תגובה נוספת מצדה 
של המתלוננת שלא הידרה בכבודו של בית המשפט, היה נמנע, גם אם הדברים נאמרו 
בלהט האירוע, וכך מצופה מהיושב בדין לנהוג. בהערות הנציב מוצה בירורה של התלונה. 

הפעלת לחץ על צדדים להידבר ביניהם על מנת להגיע להסדר תוך איום בהשתת 
הוצאות גבוהות

מתלוננת הלינה על כך, ששופטת משפחה הפעילה עליה לחץ בלתי ראוי להסכים לפשרה, 
כאשר איימה עליה, כי אם לא תסכים למחיקת התביעות שהגישה, יוטלו עליה הוצאות 
בסף 50 אלף ₪ לכל תיק. הנציב קיבל את התלונה וקבע, כי על בית המשפט להימנע 
מהפעלת לחץ בלתי ראוי על צד להסכים להצעת בית המשפט, תוך שימוש, בין היתר, 
באיום בהשתת הוצאות בסכום גבוה. אין מניעה לכך שבית המשפט יידע בעל דין שעלולות 
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להיפסק נגדו הוצאות, אולם אם בנוסף לכך נוקב בית המשפט בסכום ההוצאות הגבוה 
שיושת על המתלונן במידה שלא יקבל את הצעת בית המשפט, כי אז לא ניתן להתעלם 
מן החשש כי האיום בהטלת ההוצאות יצר לחץ בלתי ראוי על המתלונן, שלא יותיר בידו 

ברירה, אלא להסכים להצעת בית המשפט. התלונה נמצאה מוצדקת.

התבטאות שופט במסגרת פסק דין או החלטה

חשוד נעצר לאחר שהתברר כי הוא העלה מספר רב של סרטונים לרשת החברתית המתעדים 
שוטרים, ובעיקר שוטרות, בעת עבודתם, תוך מלל מיני ברקע אותם סרטונים, והוא נחשד 
בביצוע עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות והחוק למניעת הטרדה מינית. השופט אשר דחה 
את בקשת המעצר, כתב בהחלטה, כי הפרסומים אינם פוגעניים, אלא דווקא "מחמיאים" 
לשוטרת. על אמירה זו נסבה התלונה. בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי בדיעבד, ולאחר 
בחינה נוספת של הדברים, ברור לו שהניסוח בו נקט היה מרחיק לכת ושגוי לחלוטין, 
וכי היה עליו להתנסח ביתר זהירות ולהבהיר את כוונתו באשר לתוכן המילים שליוו את 
קול )אודיו( הסרטונים, ומכל מקום להימנע מלעשות שימוש במילה "מחמיא", שלה יש 
קונוטציה חיובית שאינה מתאימה כלל לתיאור משמעות המלל שליווה את הסרטון. הנציב 
קבע בהחלטתו, כי נוכח מהות ההחלטה שנתן השופט ולפי הקשרם של הדברים, המילה 
"מחמיאים" מהווה תוספת מיותרת, וניתן היה להסתפק במסקנה לפיה הפרסומים אינם 
פוגעניים. התוספת "מחמיאים" גם חורגת מהשאלה שבה נדרש השופט להכריע באותו 
שלב היינו - אם קיים חשד סביר לביצוע עבירה, אם לאו. יש לומר את המובן מאליו, כי על 
שופט ליתן החלטה עניינית, ושלא לשרבב לתוכה אמירה אשר לפי פשוטו של מקרא, יש 
בה משום הבעת עמדה סובייקטיבית שלו. עוד קבע הנציב, כי התבטאות זו ממחישה עד 
כמה על שופט להיזהר בדבריו, ולהימנע משימוש במילים מיותרות, אשר עלולות לפגוע 
ברגשותיו של ציבור מסויים, באופן שיקשה לאחר מכן להסביר בצורה משכנעת למה 
הייתה הכוונה או לנסות ולצמצם את הנזק שהן גרמו. בהביאו בחשבון את דברי החרטה 
וההתנצלות שהביע השופט, ואת הביקורת שערכאת הערעור מתחה על התבטאותו, קבע 

הנציב כי בהערה זו מוצה בירור התלונה.

עיכוב במתן פסק דין

בירורה של תלונה העלה, כי רק בסוף שנת 2020 ניתן פסק דין בתביעה שהוגשה לבית 
משפט בשנת 2015. בהחלטתו הדגיש הנציב, כי בית המשפט הוא המופקד על ניהול ההליך 
המשפטי ועליו להקפיד על קיומו ברצף וללא שהיות ודחיות מיותרות, ובכלל זה לדאוג 
לכך שבעלי הדין יגישו את כתבי בי-הדין במועד הנקוב בחוק או במועד שנקבע על ידי 
בית המשפט. היענות אוטומטית לבקשות להארכת המועד להגשת כתבי בי- דין ולדחיית 
מועדי דיון, אינה רצויה וגורמת להתמשכות ניכרת בהליכים. הנציב הוסיף, כי היושב על 
מדין מחויב לעשות כל מאמץ בכדי להימנע מלהגיע למצב דברים בלתי רצוי בו נדחים 
חמישה מועדי קדם משפט, וחמור מכך, גם שישה דיוני הוכחות מתבטלים, וזאת בדרך 
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כלל ימים ספורים טרם הדיון, תוך אובדן זמן שיפוטי יקר ערך. התלונה בדבר התמשכות 
ההליכים, נמצאה מוצדקת.

התמשכות הליכים

נמצאה מוצדקת תלונתו של נפגע עבירה )תקיפה( על כך שההליכים בתיק הפלילי 
המתנהל נגד התוקף נמשכו מעל לארבע שנים. בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי חלק 
ניכר מהתמשכות ההליכים החל בזמן שהתיק טופל על ידי מותבים אחרים. עוד הוא 
ציין, כי בשל עומס עבודה וסדרי עדיפויות בין התיקים שבטיפולו נדחה מועד ההוכחות 
בתיק למועד מאוחר יותר. בהחלטתו הפנה הנציב לעמדת הנציבות, לפיה אין בטענה 
לעומס עבודה, כשלעצמה, כדי לאיין את צדקתן של תלונות על עיכוב והתמשכות בלתי 
סבירה של הליכים )ראו חוות דעת 5/04 מאת הנציבה לשעבר, כב' השופטת )בדימוס( 
טובה שטרסברג-כהן בנושא: "שמיעת משפטים תוך זמן סביר והימנעות מדחיית דיונים", 
המפורסמת באתר הנציבות(. כן הבהיר הנציב, כי התמשכות בלתי סבירה של הליכים 
פוגעת באינטרס של הצדדים להתדיינות, אך נזקה חמור עוד יותר בכך שהיא פוגעת 

ומכרסמת באמון הציבור במערכת בתי המשפט בכללותה. 

הודאה בטעות שנפלה תחת ידו של בית המשפט, ואי התייחסות להגשת סיכומי 
הצד שכנגד באיחור

באחת התלונות נמצא כי החלטה שנתן השופט בפתקית בבקשה למחיקת תביעה שכנגד, 
ניתנה על ידו, כפי הנראה, בטעות על גבי החלטה אחרת, שכבר נדונה והוכרעה על ידי 
בית המשפט. בעניין זה ציין הנציב, כי מדובר לטעמו בטעות שניתן היה להימנע ממנה 
על ידי שימת לב מצד בית המשפט. ואולם, במקום להודות בטעותו, השיב השופט 
לבא כוח המבקשת )לאחר שהלה ביקש מבית המשפט להבהיר לאיזו בקשה מתייחסת 
ההחלטה( שהוא "יגיב כפי הבנתו". הנציב קבע בהחלטתו, כי יש להצר על כך שבמקום 
להודות בטעות שנפלה תחת ידו, בחר השופט ליתן תשובה מתחמקת שהיא גם חסרת 
כל טעם. ומעבר לכך, הסכים הנציב עם המתלוננת, כי יש בתשובה מעין זו משום "זילות 
וזלזול" מצד בית המשפט. טענת המתלוננת, לפיה סיכומי התובעת הוגשו באיחור של 
שבוע מבלי שנתבקש אישורו של בית המשפט לכך, ומבלי שבית המשפט יעיר על כך, 
נמצאה מוצדקת. שכן, בניגוד לאמור בתגובתו של השופט, כי סיכומי התובעת הוגשו בתוך 
המועד שנקבע בהחלטתו, עיון בהחלטה מלמד אחרת: בהחלטתו קצב השופט את הגשת 
סיכומי התובעת ל-21 ימים מיום ההחלטה, ולא ל-30 ימים כפי שציין השופט בתגובתו. 
בפועל, הגישה התובעת את סיכומיה כעבור שבוע מהמועד שנקבע על ידי בית המשפט. 
מכאן, הסיק הנציב, כי ניתן להבין את תחושתה של המתלוננת, כי בית המשפט התעלם 

ממחדליה של התובעת ונהג בה לפנים משורת הדין.
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בית המשפט לתביעות קטנות

פרק זמן המוקצב לדיון בתביעה קטנה

מתלוננת הלינה, בין היתר, על משך הזמן המצומצם וה"בלתי סביר" – 10 דקות – שהוקצב 
לדיון בתיקה. לדבריה, "בית המשפט לתביעות קטנות הוא הפלטפורמה המשפטית 
המאפשרת ל'איש הקטן' מימוש זכות חוקתית של גישה לבית המשפט. 10 דקות דיון 
לתיק אינו מממש את זכות ההתדיינות הראויה של בעלי הדין להם נועד ביהמ"ש לתביעות 
קטנות". התלונה על הרשם נדחתה, אך בהתייחס למשך הזמן שהוקצב לדיון הודגש, כי 
מדובר בנושא מערכתי, שאינו תחת אחריותו של היושב בדין. עוד צויין בהחלטה, כי לכל 
אחד מהתיקים שהיו קבועים בפני הרשם ביום הדיון בעניינה של המתלוננת הוקצבו 10 
דקות, ולא רק לתיקּה. בעבר התייחסה הנציבות לצורך לקבוע דיונים "במרווחי זמן סבירים", 
וזאת, בין היתר, כדי למנוע עיכובים והמתנה ממושכת בין דיון לדיון )מספרנו 447/06(. 
מעבר לכך, ציינה הנציבות, כי בית המשפט לתביעות קטנות משמש כעין "כרטיס ביקור" 
של מערכת המשפט עבור האזרח הפשוט, ועל כן, יש ליתן לו את התחושה, כי ניתן לו 
יומו בבית המשפט )מספרנו 805/08(. הנציב קבע, כי פרק זמן של 10 דקות לכל תיק 
ותיק אינו תורם לתחושה זו, ועל כן עמדתה של המתלוננת בעניין זה מקובלת עליו. לאור 
חשיבות הנושא, הופנה העניין לתשומת ליבו של מנהל בתי המשפט, לצורך להידרש 

לנושא ולטפל בו, ככל שיימצא לנכון.

דיון שהתקיים באיחור

בירורה של אחת התלונות העלה, כי דיון בתביעה קטנה עתיד להתקיים כעבור למעלה 
משנה וחצי מאז הגיש המתלונן את התביעה, כשבמהלך התקופה שחלפה בוטלו, ביוזמת 
בית המשפט, שלושה מועדים שנקבעו לדיון. בהחלטה שניתנה בתלונה נאמר, כי מובן 
הוא, כי תוצאה כזו איננה רצוייה, והיא שמה לאל במידה רבה את היתרון בבירור תביעה 
בבית משפט לתביעות קטנות, ובמקרים מסויימים אף עלולה לשבש את היכולת להוכיח 
אותה כדבעי, בשל חלוף הזמן. כמו כן אין זה מתפקידו של התובע להאיץ בבית המשפט 
למלא את תפקידו ולהכריע בתביעתו בתוך פרק זמן סביר, שכן זהו השירות שאותו 
הוא מצפה לקבל כשהוא פונה לקבלת סעד מבית המשפט, לא כל שכן מבית המשפט 
לתביעות קטנות. אלא מאי? תוצאה עגומה זו, כך עלה מהבירור, נבעה מצירוף של אילוצים 
שונים: תחילה בשל מצב החירום הרפואי ששרר בארץ בשל מגפת הקורונה, כשאז לא 
התקיימו דיונים, ולאחר מכן בשל חופשת הלידה של הרשמת. בנוסף, בהודעת מזכירות 
בית המשפט נמסר למתלונן, כי ככל שקיימת דחיפות כלשהי בשמיעת התיק, ניתן להגיש 
בקשה מתאימה, כך שעל פניו הוא יכול היה להגיש בקשה כזו עוד לפני המועד בו הגיש 
בקשה לזירוז הליכים, וייתכן שבעקבותיה הדיון היה מתקיים לפני המועד שנקבע. כך או 
אחרת, האחריות לשינוי מועדי הדיונים בתיק, על אי הנוחות שבדבר, איננה רובצת לפתחה 

של הרשמת, והתלונה עליה נדחתה. 
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בית הדין הרבני

פגישות שהתקיימו בביתו הפרטי של הדיין

לטענת המתלונן, בשנת 2018 )כשנה לפני שהחלו ההליכים בבית הדין( התקיימו שתי 
פגישות בביתו של דיין מבית הדין הרבני, במהלך הפגישות, הדיין: "ניסה 'לשכנע' אותי 
לחתום על הסכם גירושין". לדברי המתלונן, הדיין הקליד את ההסכם, ואף הדפיסו בביתו 

הפרטי, והפעיל עליו מכבש לחצים על מנת שיחתום עליו.

המתלונן הוסיף, כי הוא הבין שמעשיו של הדיין אסורים רק לאחר שאב בית הדין אמר 
לו במפורש, בדיון שנערך בבית הדין, כי הוא אינו מאמין שדיין אשר מכהן בבית דין רבני 

קיבל אנשים, שהתגלע ביניהם סכסוך, בביתו הפרטי. 

בתגובתו מסר הדיין, כי אין לו כל היכרות עם מי מהצדדים, או עם הוריהם, והוא לא נפגש 
עימם "מלבד אותם שני מפגשים קצרים בביתי". עוד הוסיף הדיין ומסר, כי הוא הסכים 
לקבל את בני הזוג: "כרב השומע את הפונים אליו למתן עצה", בפרט לאחר שהם הופנו 

אליו על ידי גורם מטפל.

אשר לפגישה הראשונה שהתקיימה בביתו, מסר הדיין, כי הצדדים הגיעו לביתו כשהם 
מלווים בבני משפחה. תחילה, התקיימה שיחה בינו לבין בני הזוג בלבד, בה ביקש הדיין 
ללמוד על אודות מצוקותיהם של בני הזוג, ולאחר מכן: "שוחחתי ארוכות עם האישה 
לבדה ללא נוכחות הבעל.... כמו כן, שוחחתי עם הבעל לבד והבהרתי לו את עמדת אשתו 
והקשיים שהיא חווה". הדיין מסר בנוסף, כי למיטב זכרונו, פגישה זו ארכה כשעתיים, 
ועסקה בעיקר בעניין הגירושין וזמני השהות, ובסיומה הוא התרשם שבני הזוג אינם בשלים 
להגיע להסכמות, ודאי לא בעניין הרכוש, אך למרות זאת הוא הציע שהורי הזוג יפגשו 

וינסו להגיע לפשרה. 

אשר לפגישה השנייה, שהתקיימה בביתו של הדיין בהשתתפות הורי הצדדים, מסר הדיין, 
כי טרם הפגישה: "לקחתי הסכם גירושין סטנדרטי המצוי בבית הדין", עליו הוא רשם את 
הנושאים שעלו בפגישה הקודמת, וזאת על מנת שהדבר יהווה בסיס למשא ומתן בין 
הצדדים. לדבריו, מדובר בטיוטת הסכם שמטרתה לסייע לבני הזוג לאתר נושאים שצריכים 
להיכלל בהסכם הסופי, והוא אינו זוכר אם ערך את המסמך לקראת סיום הפגישה עם 
בני הזוג ובנוכחותם, או שמא לפני הפגישה עם הוריהם. כך או אחרת, מוסיף הדיין, כי: 

"לא היה מדובר בהסכם בר חתימה". 

בהחלטתו התייחס הנציב לתגובת הדיין, לפיה הוא פעל בהתאם לאמור בסעיף 34)א( 
לכללי האתיקה. הנציב ציין, בהקשר זה, כי בהתאם לרישא של הסעיף: "דיין רשאי להשיב 
לשואליו בדבר הלכה", אולם הסעיף ממשיך ואומר, "ואולם לא יעשה כן אם קיימת סבירות 
שתשובתו נועדה לשימוש על ידי צד למשפט בבית דין". הנציב הביע את תמיהתו, הכיצד 
ניתן ליישב את הוראות הסעיף הנ"ל עם דברי הדיין בתגובתו, לפיהם: "ברור שבמידה ובני 
הזוג היו באים להתדיין לפני בבית הדין, הייתי מעביר את התיק לטיפולו של הרכב אחר 
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מחמת ההכרות המוקדמת שלי עם שני בני הזוג". דהיינו, הדיין היה מודע לאפשרות שלא 
זו בלבד שהתיק יגיע בסופו של דבר לבית הדין הרבני בו הוא כיהן באותה עת, אלא גם 
ידע שיש סיכוי שהתיק יגיע להרכבו שלו עצמו. ואם כך הוא הדבר, לא ברורה ההצדקה 

לכך שהדיין מצא להיפגש בביתו הפרטי עם בני זוג אשר מבקשים להתגרש. 

הנציב הדגיש, כי הדיין פעל באופן בלתי ראוי, שאינו הולם דיין ותוך ניצול מעמדו, בעצם 
קיום פגישות בביתו הפרטי כאשר קיים חשש סביר ביותר שעניינם של בני הזוג יגיע לדיון 
בבית הדין הרבני בו הוא מכהן כדיין. כל שכן, כאשר הדיין מציין, כי "הסברתי לאשתו שיש 
לה זכויות, וזכותה לעמוד על זכויותיה ולהחליט על גורלה", ולפיכך, "לטובת" המתלונן 
עדיף, כי הוא יסכים לחתום על הסכם גירושין אותו ניסח הדיין. אין תימה, כי לאחר שמיעת 
הדברים הללו יחשוש כל צד לסכסוך, מפני השפעת ידו הארוכה של הדיין על בית הדין 
הרבני לכשייפתחו שם ההליכים הפורמליים. בנסיבות אלה, יש פסול בעצם התערבותו של 
הדיין בסכסוך, גם אם טרם ננקטו הליכים בבית הדין הרבני, שכן פתיחת ההליכים עמדה 
"באויר" והיה על הדיין, בנסיבות אלה, למשוך את ידו מכל מעורבות בנושא, בעיקר שעה 

שמדובר בתיק שעשוי להגיע לבית הדין בו מכהן הדיין.

הנציב הוסיף, כי גם אם נעשו הדברים בתום לב, מבלי שהדיין היה מודע – בזמן אמת – לכך 
כי מדובר במעשים בלתי ראויים, הרי שיש בהתנהלות זו כדי להצביע על הפעלת שיקול 
דעת בלתי ראוי או על שיקול דעת מוטעה מצידו של הדיין, או על חוסר הבנת מעמדו 
כדיין והנורמות שהוא נדרש לעמוד בהן. התנהגות זו אינה הולמת את מעמדו והתנהלותו 

של כל שופט ודיין בישראל. 

סוף דבר, הנציב מצא את התלונה מוצדקת. נוכח חומרת המקרה, וכן בשים לב לעובדה 
שאין מדובר במקרה בודד בו נפגש הדיין עם בני זוג בביתו, כעולה מדבריו של הדיין עצמו, 
המליץ הנציב לנשיא, לזמן אליו את הדיין ולהעמידו על חומרת מעשיו, ולוודא שמעשים 

כגון אלו לא יישנו בעתיד.

כמו כן, התבקש מנהל בתי הדין הרבניים, אב"ד הרב דוד מלכא, להפיץ את תמצית 
ההחלטה לכלל דייני בתי הדין הרבניים, לבל יישנו מקרים בהם דיין ייפגש וישיא עצה 

לבני זוג, בעניין שעלול להגיע לדיון בבית הדין.

אי מתן החלטה במשך תקופה של כשנה

מרבית טענות המתלונן נדחו, ואולם טענת המתלונן, כי בית הדין טרם הכריע בשאלת זמני 
שהות של ילדי בני הזוג, נמצאה מוצדקת. בית הדין הגיב לטענותיו האחרות של המתלונן, 
אולם לא התייחס בתגובתו לטענה בדבר אי מתן החלטה בשאלת זמני השהות. לפיכך, 
עיינו בהחלטות בית הדין שניתנו בעניין זה ומהן עולה, כי במשך תקופה של למעלה משנה, 
בית הדין נמנע מלהכריע בשאלה זו, ובמקום לקבוע זמני שהות. או משמורת זמנית למי 
מהצדדים, הורה בית הדין, פעם אחר פעם, במשך חודשים רבים, כי הצדדים, ביחד עם 
באי כוחם, יתאמו זמני שהות, ולחילופין יפעלו בהתאם למתווה קודם שקבע בית הדין, 
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או בהתאם להחלטות קודמות שניתנו. כל זאת תוך התעלמות מבקשות שהוגשו, לאחר 
שבית הדין קבע את המתווה לזמני השהות. הלכה למעשה, בית הדין לא נתן כל החלטה 
אפקטיבית; לא הטיל הוצאות על הצד אשר הפר את זמני השהות; וגם לא פעל לשינוי 

המשמורת הזמנית שקבע )כפי שהתרה בצדדים בהחלטותיו הקודמות(. 

הנציב ציין, כי ההחלטה בשאלה האם המשמורת על הילדים תהיה נתונה לאישה או 
למתלונן, כמו גם השאלה אילו זמני שהות ייקבעו, ומה תדירותם, היא בסמכותו הבלעדית 
של בית הדין, והנציבות לא תתערב בעצם ההחלטות שיינתנו ובתוכנן. אולם לא כך הוא 
הדבר, שעה שבית הדין נמנע מליתן החלטה אופרטיבית בבקשות המתלונן, כאשר במשך 
תקופה של למעלה משנה הוא מורה לצדדים לתאם ביניהם את זמני השהות, למרות 

שהוא נוכח לדעת, פעם אחר פעם, כי הם אינם מצליחים בכך. 

אשר על כן, התלונה לפיה בית הדין נמנע במשך תקופה של למעלה משנה מליתן החלטה 
סופית לגופן של בקשות המתלונן, נמצאה מוצדקת. 

אי מתן אפשרות לבא כוח לשטוח את טענותיו, וכן התנהלות "צעקנית כוחנית 
וחסרת סבלנות"

המתלונן, עורך דין, הלין על כי במהלך הדיון בית הדין הפנה את שאלותיו לבעלי הדין 
עצמם, ולא אפשר למתלונן, כבא כוחו של האב, לשטוח את דבריו. כן הוסיף המתלונן, 
כי אב"ד ניהל את הדיון בצורה תוקפנית, פנה בשפה קשה אל האב, אשר מרוב לחץ 
לא הצליח לענות והשתתק, וכאשר ניסה המתלונן להציג את עמדת האב, הוא נענה, כי 
בהמשך הדיון תינתן לו ההזדמנות להציג את טענותיו. אולם בית הדין חתם את הדיון, 

מבלי שהתאפשר לו, כבא כוח האב, לשאת את דבריו.

עיון בפרוטוקול הדיון מעלה כי בית הדין לא דייק בתגובתו. בית הדין לא התייחס לנושא 
שהועלה על ידי האב והוא קיום זמני השהות, ובית הדין לא הודיע על סיום הדיון, כאשר 
הרושם המתקבל הוא, כי הפרוטוקול נקטע באמצע הדיון, מבלי שהובהר לצדדים אם הדיון 

הסתיים והאם בדעת בית הדין ליתן החלטה בשאלת זמני השהות, אם לאו.

הנציב הוסיף עוד, כי גם אם בהתאם לתקנות הדיון - בית הדין יעדיף לשמוע בתחילת 
הדיון את דברי בעלי הדין מפיהם עצמם, הרי שעל הדיינים להקפיד כי גם באי כוחם של 
הצדדים "יוכלו להסביר ולנמק את טענותיהם אחרי-כן", ואין ספק כי במקרה דנן, בית 

הדין לא עשה כן.

טענות המתלונן, כי אב"ד ניהל את הדיון בצורה תוקפנית, פנה "בשפה קשה אל האב... 
]אשר[ מרוב לחץ לא הצליח לענות והשתתק", ועל התנהלות "צעקנית כוחנית וחסרת 
סבלנות" של בית הדין, לא הוכחשו על ידי הדיינים, ולאור העובדה שגם בא כוח האישה 
לא מצא לנכון לשלוח את תגובתו לתלונה, קבע הנציב כי התלונה מוצדקת גם בעניין זה.
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על פרוטוקול אשר אינו משקף את התנהלות הדיון; ועל דרישה מבעלת דין - שלא 
הייתה מיוצגת - לחתום על הסכמה לערוך בדיקה גנטית מבלי לתת כל הסבר מדוע 

עליה לעשות זאת, או על אודות זכותה החוקית לסרב לביצוע בדיקה זו

בעקבות בירורה של תלונה נמצא, כי מתלוננת נדרשה להיכנס לאולם בית הדין, ללא ליווי 
אימה שהגיעה יחד עמה לבית הדין, וכי במהלך הדיון היא נדרשה לחתום על הסכמתה 
לבצע בדיקה גנטית "מבלי לתת כל הסבר מדוע עליה לעשות זאת, מה התשתית הראייתית 
הקיימת, מה הבעייתיות בה, כיצד הבדיקה עשויה להועיל וכדומה". כמו כן, לא הוסבר 

למתלוננת על אודות "זכותה החוקית לסרב לביצוע בדיקה זו". 

בהחלטתו ציין הנציב, כי הדיון נערך מבלי שאימה של המתלוננת נכחה בו, ואולם לא ניתן 
להכריע בשאלה על מי מוטלת האחריות לכך – האם על הדיין כטענת המתלוננת, או 
שמא על גורם אחר בבית הדין אשר אסר על אמה של המתלוננת להיכנס לאולם הדיונים.

הנציב הוסיף, כי פרוטוקול הדיון עומד בסתירה מוחלטת לדברי הדיין כי במהלך הדיון הוא 
הסביר למתלוננת את כל הנדרש "בבהירות ובאריכות ובסבלנות רבה". נראה בעליל, כי 
אין בפרוטוקול לא בהירות לא אריכות ובוודאי שאין מדובר בהסבר שניתן בסבלנות רבה.

הנציב קבע, כי בית הדין הוא המופקד על ניהול פרוטוקול הדיון. סמכות זו היא חלק 
מחובתו של בית הדין לנהל את הדיונים באופן מכובד, הוגן, ראוי ויעיל. לו נוהל פרוטוקול 
אשר משקף נאמנה את מהלכו היה בכך כדי לסייע בידי הדיין לזכור, בדיון שהתקיים 

לאחר כתשעה חודשים, את אשר נאמר ונטען בדיון הקודם.

לדעת הנציב לא ניתן לקבל את הסברו של הדיין כי הוא סבר שחוות דעת של מברר 
היהדות חסויה, ורק לאור התעקשותה של המתלוננת, נמסר לה לבסוף המסמך. הנציב 
הוסיף, כי טוב היה עושה הדיין לו בירר סוגיה זו טרם הדיון שנערך בפניו, ובכך היה מונע 
עוגמת נפש מהמתלוננת, תוך פגיעה בזכותה לקבל מידע חשוב שעשוי היה לעזור לה 

בהליך המתנהל בעניינה.



לסיום, הנני רואה חובה נעימה להודות ולהוקיר את צוות המבררים בנציבות, עורכי הדין ד"ר 
רונית זמיר, אילן רויטר, אבי וולף, רונית שופרו ובת חן בן חיים; את עובדי המינהלה והארגון 
זהבה חזן, נפתלי ג'רפי, חדוה מנחם-ורבר ומזל יחזקאל; ואת המתמחים יחיאל עקיש ומוריה 
ימיני, על עבודתם המקצועית והמסורה, על עמידתם באתגרים השונים שהציבה מגפת 
הקורונה, ועל תרומתם לפעילותה החשובה והרגישה של הנציבות ולהכנתו של דוח זה. 

אורי שהם, שופט )בדימוס(
נציב תלונות הציבור על שופטים



19

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

2
0
2
1
ת 

שנ
ב
בלו 

ק
ת

ה
ש

ת 
תלונו

 :1
ק 

פר

תלונות שהתקבלו בשנת 2021  | פרק 1 
פרק זה כולל נתונים כלליים, מספריים ומילוליים, על התלונות שהתקבלו וטופלו בנציבות 
במהלך שנת 2021, על התפלגות התלונות לפי סוגי המתלוננים ועל עניינן של תלונות 

המוגשות לנציבות. 

מספר התלונות שהתקבלו וזמן הבירור הממוצע   1.1

מספר התלונות שהתקבלו בנציבות בשנת 2021 אינו זהה למספר התלונות שטופלו 
על ידי הנציבות בתקופה זו וניתנו בהן החלטות: במהלך שנת 2021 התקבלו 903 תלונות 
וניתנו 946 החלטות. בסך הכול טיפלה הנציבות בשנת 2021 ב-1018 תלונות. כמו בשנים 
קודמות, טיפלה הנציבות בתלונות שנותרו לטיפול מהשנה הקודמת ובפניות חוזרות 

בעקבות החלטות שניתנו על ידה בעבר. 

במהלך שנת 2021 התקבלו בנציבות 903 תלונות. 	

בממוצע, התקבלו מדי חודש כ-75 תלונות )לעומת כ-77 תלונות בשנת 20201(. 	

זמן הבירור הממוצע בתלונות שבוררו לגופן עמד על כ-45 ימים )לעומת 54  	
ימים בשנת 2020(. 

בירורן של 946 תלונות הסתיים.  	

בירורן של 72 תלונות טרם הסתיים. 	

התפלגות התלונות שהתקבלו בשנת 2021 לפי סיווג מגישי התלונות  1.2

תלונות, שהן 79% 2 מכלל התלונות שהתקבלו, הוגשו על-ידי בעלי דין, עדים,    715

קורבנות עבירה וגופים מוסדיים.

תלונות, שהן 14% מכלל התלונות שהתקבלו, הוגשו על-ידי עורכי דין או   129

טוענים רבניים, כמתלוננים בעצמם.

תלונות, שהן 6% מכלל התלונות שהתקבלו, הוגשו בשם המתלונן )על-פי   48

סעיף 14)א( סיפא לחוק הנציבות(.

תלונות, שהן 1% מכלל התלונות שהתקבלו, הוגשו על ידי אסירים.  11

סה"כ 903 תלונות 

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

שפורסמו בשנים הקודמות, לפי העניין.
השיעורים הנקובים בדוח זה הינם בקירוב.  2
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לשם השוואה, להלן התפלגות התלונות שהוגשו בשנים 2021-2019 לפי סיווג מגישי התלונות:

,  עדים, בעלי דין
, גופים מוסדיים ועוד

715 ,79%

עורכי דין או טוענים  
כמתלוננים  , רבניים

14%, 129, בעצמם

, 48, בשם מתלונן
6% 1%, 11, אסירים

2021

,  עדים, בעלי דין
, גופים מוסדיים ועוד

724 ,78%

עורכי דין או טוענים  
כמתלוננים  , רבניים

13%, 124, בעצמם

, 66, בשם מתלונן
7%

1%, 7, אסירים 1%, 5, בקשות בירור

2020

 

,  עדים, בעלי דין
, גופים מוסדיים ועוד

778 ,81%

עורכי דין או טוענים  
כמתלוננים  , רבניים

12%, 115, בעצמם

, 56, בשם מתלונן
6%

1%, 15, אסירים 1, בקשות בירור

2019
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התפלגות התלונות שהתקבלו בשנת 2021 על מערכת השיפוט   1.3

הכללית ועל בתי הדין

בית משפט 
סה"כ תלונות )לרבות 

בקשות בירור( 
שהתקבלו בשנת 2020

סה"כ תלונות 
שהתקבלו 
בשנת 2021

4432 עליון

127102מחוזי 

246272שלום

7776תביעות קטנות

1710תעבורה

1511עניינים מקומיים

64נוער

193210משפחה

74ארצי עבודה

5439אזורי עבודה 

--הנהלה

4238לא על שופט או על התנהגות שופט

828798סה"כ

התפלגות התלונות שהתקבלו בשנת 2021 על בתי הדין

בית דין
סה"כ תלונות 

שהתקבלו בשנת 2020
)לרבות בקשות בירור(

סה"כ תלונות 
שהתקבלו בשנת 2021
)לרבות בקשות בירור(

1515רבני גדול

6171רבני אזורי

2216שרעי

1-דרוזי

--נוצרי

2-צבאי

98105סה"כ

926903סה"כ
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טיפול בתלונות שבירורן טרם הסתיים בשנת 2020  1.4

בנוסף לבירור תלונות שהתקבלו במהלך השנה, טיפלה הנציבות גם בתלונות מן השנה 
הקודמת שבירורן לא הסתיים במהלך שנת 2020 )115 תלונות(, וכן טיפלה בפניות שבאו 

בעקבות החלטות שניתנו על ידה בעבר.

ענייני התלונות  1.5

תלונות על התנהגות שופט   1.5.1

התנהגות בלתי ראויה באולם הדיונים. בכלל זה, העדר מזג שיפוטי, שימוש  	
במלים או בביטויים פוגעניים, הרמת קול שלא לצורך, הפעלת לחץ מופרז 
לפשרה, הפגנת זלזול, קוצר רוח, חוסר סבלנות, יצירת אוירה מתוחה, חוסר 

שליטה בדיון ופגיעה באובייקטיביות השיפוטית. 

התבטאות פוגעת ובלתי ראויה בפסק דין או בהחלטה. 	

גילוי חוסר רגישות והעדר תבונה. 	

התנהגות בלתי ראויה מחוץ לכס השיפוט.  	

תלונות על דרך ניהול משפט   1.5.2

התמשכות ההליך ועיכוב במתן פסקי דין או החלטות. 	

ליקויים בניהול המשפט. בכללם, ליקויים הנוגעים לרישום פרוטוקול הדיון,  	
התחלת הדיון באיחור, דחיית מועדי דיון, אי קיום דיונים במעמד שני הצדדים 

במועד הקבוע לכך בחוק ועוד. 

1.5.3 תלונות על פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי

הימצאותו של שופט במצב של ניגוד עניינים או במראית עין של ניגוד עניינים, או 
פגיעה בזכות הטיעון או בזכות להישמע במשפט.
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סיווג ההחלטות שניתנו בשנת 2021  | פרק 2 

תרשים תנועת התלונות והתפלגותן לסוגים בשנת 2021:  2.1

תלונות שהוגשו בחלוף המועד הקבוע 
בחוק
24

903 תלונות שהתקבלו בשנת 2021 
115 תלונות שנותרו לטיפול משנת 2020 

תלונות שטופלו
1018

תלונות שניתנו בהן החלטות
946

תלונות שנותרו לטיפול 
בשנת 2022 

72

תלונות שאין לבררן 
)על פי סעיפים 18-17 לחוק הנציבות(

392

תלונות שאינן על שופט או
על התנהגות שופט

39

תלונה קנטרנית, טורדנית
26

תלונה בשאלה משפטית או ראייתית 
מהותית, או בעניין הניתן לערעור

294

ענייני פסלות שופט
8

תלונות על מעשה שמתנהלת בשלו 
חקירה משטרתית

1

תלונות שבוררו לגופן
554

תלונות שבירורן הופסק
47

תלונות שנדחו לאחר בירור
404

תלונות שנמצאו מוצדקות
43

תלונות בהן הבירור מוצה
55

תלונות שהצביעו על ליקוי מערכתי
5

מספר התלונות שטופלו אינו כולל טיפול בפניות שהתקבלו בנציבות לאחר מתן החלטות.
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תרשים 1: התפלגות ההחלטות שניתנו במהלך שנת 2021 1

 

תלונות שנדחו  
,  404, לאחר בירור
42%

תלונות שבירורן  
5%, 47, הופסק

תלונות שנמצאו  
מתוך )מוצדקות 

התלונות שבוררו  
5%, 43, (לגופן

,  תלונות שאין לבררן
392 ,41%

תלונות שבירורן  
,  55, הסתיים בהערה

6%

תלונות בהן נמצא  
, 5, ליקוי מערכתי

1%

הערות בדבר ליקויים מערכתיים קיימות גם בהחלטות שנסבו על תלונות בעניינים אחרים שאינם ליקויים מסוג זה.   1

ראו, למשל, הדוגמאות המובאות בפרק 7. 
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התפלגות החלטות שניתנו בשנת 2021 במערכת השיפוט הכללית  2.2

מוצדקותבית משפט 
הערה 
לשופט

ליקוי 
מערכתי

נדחו 
לאחר 
בירור

הופסק 
הבירור

שאין 
לבררן

סה"כ 
החלטות

3-6-2433-עליון

55-48254114מחוזי 

1926110617116285שלום

1223913984תביעות קטנות

11-5-411תעבורה

3-610--1עניינים מקומיים

2-24---נוער

710-117865207משפחה

1-24--1ארצי עבודה

23-28-841אזורי עבודה 

-------הנהלה

לא על שופט או 
על התנהגות שופט

----13839

3750335529358832סה"כ

התפלגות החלטות שניתנו בשנת 2021 בבתי הדין

מוצדקותבית דין
הערה 
לדיין/
קאדי

ליקוי 
מערכתי

נדחו 
לאחר 
בירור

הופסק 
הבירור

שאין 
לבררן

סה"כ 
החלטות

1-231714רבני גדול

42-2992670רבני אזורי

13-158-27שרעי

1--1---דרוזי

-------נוצרי

1-12---צבאי

652491834114סה"כ

4355540447392946סה"כ
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לשם השוואה, להלן התפלגות ההחלטות שניתנו בשנת 2020, בחלוקה לערכאות:

מוצדקותבית משפט 
הערה 
לשופט

ליקוי 
מערכתי

נדחו 
לאחר 
בירור

הופסק 
הבירור

שאין 
לבררן

סה"כ 
החלטות

12120-2246 עליון

33-57261126מחוזי 

20192110676233שלום

68-35-3079תביעות קטנות

101617---תעבורה

101416--1עניינים מקומיים

5-16---נוער

177-100666196משפחה

1-2-47-ארצי עבודה

4413011656אזורי עבודה 

-------הנהלה

לא על שופט או 
על התנהגות שופט

-----4141

5244437917327823סה"כ

התפלגות החלטות שניתנו בשנת 2020 בבתי הדין

מוצדקותבית דין
הערה 
לדיין/
קאדי

ליקוי 
מערכתי

נדחו 
לאחר 
בירור

הופסק 
הבירור

שאין 
לבררן

סה"כ 
החלטות

3-1117--3רבני גדול

34-2542258רבני אזורי

62110--1שרעי

1-----1דרוזי

-------נוצרי

-------צבאי

84-3463486סה"כ

6048441323361909סה"כ
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תלונות שהוחלט לבררן,   | פרק 3 
תלונות שנמצאו מוצדקות 

ותלונות שהסתיימו בהערה לשופט

התפלגות התלונות שהוחלט לבררן   3.1

מתוך 946 החלטות שניתנו בשנת 2021, בוררו לגופן 554 תלונות שהן 59% מכלל 
ההחלטות שניתנו. לגבי שאר 392 התלונות הוחלט שאין לבררן. 

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

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

החלטה לסיים את התלונה בהערה לשופט. כשבירור התלונה מעלה, כי  	
הליקוי שנמצא בהתנהגותו של שופט אינו מגיע לדרגה המצדיקה קביעה כי 
התלונה מוצדקת, או משום שבנסיבות המקרה ראוי להסתפק בהערה לשופט.

החלטה כי התלונה בלתי מוצדקת. סעיף 22)ג( לחוק הנציבות קובע, כי אחת  	
התוצאות האפשריות לבירור המתקיים בנציבות היא הקביעה כי התלונה לא 
הייתה מוצדקת. דחיית תלונה לגופה נעשית, בין היתר, כאשר לא נמצא ממש 
בטענות עובדתיות המועלות בה; כאשר הנטען נכון מבחינה עובדתית, אך אין 
בעובדות כדי להוות פגם נורמטיבי אתי; או כאשר עומדות שתי גירסאות סותרות, 

ואין לאחת מהן תמיכה אובייקטיבית. 

ליקוי מערכתי. החלטה כי התלונה על השופט אינה מוצדקת, אולם נמצא ליקוי  	
הנוגע לכלל המערכת השיפוטית.

במידת הצורך מועבר הטיפול בליקוי שנמצא לטיפולו של נשיא בית המשפט הרלוונטי 
ו/או למנהל בתי המשפט, לפי העניין.
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554 התלונות שבוררו לגופן והטיפול בהן הסתיים במהלך התקופה, מתפלגות לפי סוג 

ההחלטה שניתנה כדלקמן:

תלונות, שהן 73% מכלל התלונות שבוררו לגופן )שהן 43% מתוך כלל   404

התלונות שניתנה בהן החלטה(, נמצאו בלתי מוצדקות. 

תלונות, שהן 10% מכלל התלונות שבוררו לגופן )שהן 6% מתוך כלל   55

התלונות שניתנה בהן החלטה(, הסתיימו בהערה לשופט. 

תלונות, שהן 8% מכלל התלונות שבוררו לגופן )שהן 5% מתוך כלל התלונות   47

שניתנה בהן החלטה(, הסתיימו בהפסקת הבירור. 

תלונות, שהן 8% מכלל התלונות שבוררו לגופן )שהן 4% מתוך כלל התלונות   43

שניתנה בהן החלטה(, נמצאו מוצדקות.

תלונות, שהן 1% מכלל התלונות שבוררו לגופן )שהן 1% מתוך כלל התלונות    5
שניתנה בהן החלטה(, הסתיימו בקביעה כי מדובר בליקוי מערכתי. 

סה"כ 554 תלונות

תרשים 2: התפלגות התלונות שבוררו לגופן, לפי סוג ההחלטה שניתנה

 

תלונות שבירורן  
הסתיים בהערה  

10%, 55, לשופט

תלונות שנמצאו  
8%, 43, מוצדקות

תלונות שנדחו  
,  404, לאחר בירור
73%

1%, 5, ליקוי מערכתי
תלונות שבירורן  

8%, 47, הופסק
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התפלגות התלונות המוצדקות לפי ערכאות  3.2

התפלגות 43 התלונות שנמצאו מוצדקות במהלך שנת 2021 לפי ערכאות היא כדלקמן:

תלונות, שהן 51% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על בתי משפט   22

השלום )כולל בית המשפט לתביעות קטנות, בית המשפט לנוער, בית 
המשפט לתעבורה ובית המשפט לעניינים מקומיים(.

תלונות, שהן 16% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על בתי המשפט   7

לענייני משפחה.

תלונות, שהן 12% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על בתי הדין   5

הרבניים.

תלונות, שהן 12% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על בתי המשפט    5
המחוזיים )כולל בתי המשפט לעניינים מנהליים(.

תלונות, שהן 7% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על בתי הדין לעבודה.   3

תלונה שהיא 2% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היתה על בית הדין   1

השרעי.

סה"כ 43 תלונות 

תרשים 3: התפלגות מספר התלונות המוצדקות, לפי ערכאות
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תרשים 4: התפלגות התלונות המוצדקות, לפי ערכאות
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12%, 5, רבני
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תרשים 5: התפלגות מספר התלונות המוצדקות בשנים 2018-2021, 
לפי ערכאות
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התפלגות התלונות המוצדקות לפי נושאן1   3.3

התפלגות 43 התלונות שנמצאו מוצדקות במהלך שנת 2021 לפי סוג ההחלטה שניתנה, 
היא כדלקמן:

תלונות, שהן 32% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התנהגות בלתי   14

ראויה.

תלונות, שהן 28% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התמשכות   12

הליכים ועל עיכוב במתן החלטות ופסקי דין. 

תלונות, שהן 26% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על ליקויים בניהול   11

משפט.

תלונות, שהן 14% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על פגיעה בעיקרי   6

הצדק הטבעי.

סה"כ 43 תלונות 

תרשים 6: התפלגות התלונות המוצדקות בשנת 2021, לפי סוג ההחלטה 
שניתנה

 

ליקויים בניהול  
26%, 11, משפט

התמשכות הליכים  
ועיכוב במתן  

, החלטות ופסקי דין
פגיעה בעיקרי 28%, 12

,  6, הצדק הטבעי
14%

התנהגות בלתי  
32%, 14, ראויה

לשם השוואה, להלן התפלגות התלונות שנמצאו מוצדקות בשנים 2021-2019 לפי סוגן 
)באחוזים מתוך כלל התלונות שנמצאו מוצדקות בכל שנה(: 

יובהר כי ישנן החלטות הנסובות על יותר מסוג החלטה אחד.  1



32

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

ת
קו

ד
צ

מו
או 

צ
מ

שנ
ת 

תלונו
בררן ו

ט ל
חל

הו
ש

ת 
תלונו

 :3
ק 

פר

מהות החלטה
תלונות מוצדקות 

בשנת 2019
תלונות מוצדקות 

בשנת 2020
תלונות מוצדקות 

בשנת 2021 

התמשכות הליכים ועיכוב 
במתן החלטות ופסקי דין 

38%20%28%

21%33%32%התנהגות בלתי ראויה

26%30%26%ליקויים בניהול משפט

15%17%14%פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי

התפלגות התלונות שהסתיימו בהערה לשופט לפי ערכאות  3.4

התפלגות 55 התלונות שהסתיימו בהערה לשופט במהלך שנת 2021 לפי ערכאות היא 
כדלקמן:

תלונות, שהן 52% מכלל התלונות שהסתיימו בהערה, היו על בתי משפט   29

השלום )כולל בית המשפט לתביעות קטנות, בית המשפט לנוער, בית 
המשפט לתעבורה ובית המשפט לעניינים מקומיים(.

תלונות, שהן 18% מכלל התלונות שהסתיימו בהערה, היו על בתי המשפט   10

לענייני משפחה.

תלונות, שהן 9% מכלל התלונות שהסתיימו בהערה, היו על בתי המשפט    5
המחוזיים )כולל בתי המשפט לעניינים מנהליים(.

תלונות שהן 6% מכלל התלונות שהסתיימו בהערה, היו על בית המשפט   3

העליון.

תלונות, שהן 6% מכלל התלונות שהסתיימו בהערה היו על בתי הדין לעבודה.  3

תלונות שהן 6% מכלל התלונות שהסתיימו בהערה, היו על בית הדין השרעי.  3

תלונות, שהן 3% מכלל התלונות שהסתיימו בהערה, היו על בתי הדין   2

הרבניים.

סה"כ 55 תלונות 
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תרשים 7: התפלגות מספר התלונות שהסתיימו בהערה לשופט, 
לפי ערכאות
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תרשים 8: התפלגות התלונות שהסתיימו בהערה לשופט, לפי ערכאות

 

6%, 3, עבודה 9%, 5, מחוזי
3%, 2, רבני

18%, 10, משפחה

52%, 29, שלום

6%, 3, עליון

6%,  3, שרעי
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תרשים 9: התפלגות מספר התלונות שהסתיימו בהערה לשופט בשנים 
2021-2018, לפי ערכאות
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התפלגות התלונות שהסתיימו בהערה לשופט לפי נושאן  3.5

התפלגות 55 התלונות שהסתיימו בהערה במהלך שנת 2021 לפי סוג ההחלטה שניתנה, 
היא כדלקמן:

תלונות, שהן 33% מכלל התלונות שנמצאו שהסתיימו בהערה, היו על   18

התנהגות בלתי ראויה.

תלונות, שהן 33% מכלל התלונות שהסתיימו בהערה, היו על התמשכות   18

הליכים ועל עיכוב במתן החלטות ופסקי דין. 

תלונות, שהן 25% מכלל התלונות שהסתיימו בהערה, היו על ליקויים בניהול   14

משפט.

תלונות, שהן 9% מכלל התלונות שהסתיימו בהערה, היו על פגיעה בעיקרי   5

הצדק הטבעי.

סה"כ 55 תלונות 

תרשים 10: התפלגות התלונות שהסתיימו בהערה לשופט בשנת 2021, 
לפי סוג ההחלטה שניתנה

 

ליקויים בניהול  
25%, 14, משפט

התמשכות הליכים  
ועיכוב במתן  

, החלטות ופסקי דין
18 ,33%

פגיעה בעיקרי 
9%, 5, הצדק הטבעי

התנהגות בלתי  
33%, 18, ראויה

לשם השוואה, להלן התפלגות התלונות שהסתיימו בהערה לשופט בשנים 2021-2019 
לפי סוגן )באחוזים מתוך כלל התלונות שהסתיימו בהערה לשופט בכל שנה(: 
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מהות החלטה

תלונות 
שהסתיימו 

בהערה בשנת 
2019

תלונות 
שהסתיימו 

בהערה בשנת 
2020

תלונות 
שהסתיימו 

בהערה בשנת 
 2021

התמשכות הליכים ועיכוב 
במתן החלטות ופסקי דין 

29%25%33%

23%31%33%התנהגות בלתי ראויה

40%36%25%ליקויים בניהול משפט

8%8%9%פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי

התפלגות התלונות המוצדקות או שהסתיימו בהערה לשופט לגבי   3.6

שופטים מסוימים

בשנת 2021 נמצאו שופטים, רשמים, ודיינים שלגביהם ניתנה במהלך השנה יותר מהחלטה 
אחת שנמצאה מוצדקת או שבירורה הסתיים בהערה לשופט כדלקמן: 

מספר שופטים/
רשמים/דיינים

ערכאההערה לשופטמוצדקת 

שלום-12

שלום112

שלום111

עליון, בית הדין השרעי3-2
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תלונות שבירורן הופסק  | פרק 4 
כאמור בסעיף 21 לחוק הנציבות, בסמכות הנציב להפסיק בירור תלונה במקרים הבאים:

)א( אם נוכח הנציב "שהתקיימה אחת העילות המצדיקות שלא לפתוח בבירורה" 
של תלונה; 

)ב( אם "המתלונן ביטל את תלונתו", במפורש או במשתמע, משלא סיפק לנציבות 
פרטים חיוניים לשם הבירור )כגון מספר תיק בית המשפט עליו הוא מלין(, 

על אף שהתבקש לכך;

)ג( אם "ענין התלונה בא על תיקונו". בסעיף זה נעשה שימוש כאשר העניין נשוא 
התלונה בא על תיקונו בסמוך לאחר הגשת התלונה וטרם מתן ההחלטה בה.

במהלך שנת 2021 הופסק בירורן של 47 תלונות, שהן 5% מכלל התלונות שניתנה בהן 
החלטה. 

כך, למשל, הופסק בירור תלונה משהעניין נשוא התלונה בא על פתרונו )מספרינו 186/21; 
914/20(; כאשר המתלונן חזר בו מהתלונה מסיבות שונות )מספרינו 698/21; 48/21; 

204/21 ועוד(; או שהמתלונן לא המציא פרטים כפי שנתבקש )מספרינו 836/21; 516/21; 

31/21 ועוד(. 
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תלונות שאין לבררן   | פרק 5 
בפרק זה תובאנה אחדות מן התלונות בשנת 2021 שעל פי חוק הנציבות אין לבררן והן 

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

תלונה שאינה על שופט )סעיף 17)1((  	

סעיף 17)1( לחוק הנציבות קובע כי אין לברר תלונה ש"אינה על שופט [כמשמעותו בחוק] 
או שאינה בענין הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך 

ניהול משפט על ידיו". 

בהתאם לאמור בסעיף זה, לא בוררו במהלך שנת 2021, בין היתר, תלונות שהוגשו על 
מפקח על רישום המקרקעין )מספרינו 156/21; 246/21; 625/21 ועוד(; על עובדי מזכירות 
בית המשפט )מספרנו 240/21(; על דיינת מבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, 

התשי"ב-1952 )מספרנו 616/21(; על רשמת לענייני ירושה )מספרנו 797/21(, ועוד.

בנוסף, לא בוררו תלונות על רשמי הוצאה לפועל, והטיפול בהן הועבר לאחראי על בירור 
תלונות נגד רשמי הוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה )מספרינו 861/21; 502/21; 

458/21, ועוד(.

במהלך שנת 2021 לא בוררו לפי סעיף 17)1( לחוק הנציבות )תלונה על מי שאינו שופט( 
39 תלונות, שהן 10% מכלל התלונות שאין לבררן.

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

סעיף 17)2( לחוק הנציבות קובע, כי אין לברר תלונה שהיא "קנטרנית או טורדנית על פניה 
או עוסקת בזוטי דברים". 

במהלך שנת 2021 לא בוררו על פי סעיף 17)2( לחוק הנציבות 26 תלונות, שהן 6% מכלל 
התלונות שאין לבררן )מספרינו 760/21, 238/21, ועוד(.
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תלונה שעניינה שאלה משפטית או ראייתית מהותית או החלטה  	
הניתנת לערעור )סעיף 17)3(, סעיף 17)4( וסעיף 18)א()2((

סעיפים 17)3( ו-17)4( לחוק הנציבות קובעים, כי אין לברר תלונה כאשר עניינה "בשאלה 
משפטית או ראייתית מהותית" או כאשר "התלונה היא בענין הניתן לערעור על פי דין, 

למעט בענין הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול 

המשפט על ידיו".

במהלך שנת 2021 לא בוררו 294 תלונות, שהן 75% מכלל התלונות שאין לבררן, מן 
הטעם שעניינן בשאלה משפטית או ראייתית מהותית או בהחלטה הניתנת לערעור. כלומר, 
חלק נכבד של התלונות שאין לבררן נדחו מן הטעם שבירורן אינו בסמכות נציב תלונות 

הציבור על שופטים.

בהתאם לאמור, לא בוררו תלונות על החלטות או פסקי דין שהיו בבחינת "ערעור", כגון, 
ערעור על תוצאת פסק הדין או על הוצאות משפט שנפסקו )מספרינו 566/21, 668/21, 

490/21, ועוד(.

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

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

"בקשה של בעל דין ששופט פלוני יפסול עצמו מלישב בדין כי קיימות נסיבות 

שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט; כללה התלונה נוסף 

על בקשת הפסלות כאמור עניינים שרשאי הנציב לברר לפי הוראות חוק זה, יברר 

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

סעיף 18)ב( לחוק קובע, כי הנציב רשאי להימנע מלברר תלונה המתאימה יותר להתברר 
כטענת פסלות מלשבת בדין. 

במהלך שנת 2021 לא בוררו 8 תלונות, שהן 2% מכלל התלונות שאין לבררן, מן הטעם 
שעניינן בפועל בבקשת פסלות )מספרינו 196/21, 430/21, ועוד(.

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

במהלך שנת 2021 לא בוררה תלונה אחת מן הטעם שמתנהלת חקירה במשטרה בעניינה 
)מספרנו 654/21(.
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תלונה המוגשת לאחר שנה מיום האירוע או מיום מתן פסק הדין  	
)סעיף 18)א()1((

סעיף 18)א()1( לחוק קובע, כי אין לברר תלונה "לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו 
נסבה התלונה או מהיום שעילת התלונה נודעה למתלונן, או מיום מתן פסק הדין בענינו בהליך 

שאליו מתייחסת התלונה, לפי המאוחר", אלא אם כן מצא הנציב שקיימת סיבה מיוחדת 

המצדיקה את בירורה.

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

במהלך שנת 2021 לא בוררו 24 תלונות, שהן 6% מכלל התלונות שאין לבררן, מן הטעם 
שהוגשו לאחר חלוף שנה מיום האירוע או מיום מתן פסק הדין, ומשלא נמצאה סיבה 

מיוחדת המצדיקה את בירורן )מספרינו 524/21, 120/21, 201/21, ועוד(.

תרשים 11: התפלגות החלטות בתלונות שאין לבררן

 

טורדני או , קנטרני
6%, 26, זוטי דברים

לא על שופט או על 
, 39, התנהגות שופט

10%

6%, 24, חלפה שנה

שאלה משפטית או 
,  ראייתית מהותית

294 ,75%

,  חקירה משטרתית
1 ,1%

, 8, פסלות שופט
2%
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התפלגות התלונות על   | פרק 6 
בתי המשפט ובתי הדין 

בפרק זה תובא סקירה תמציתית ויובאו נתונים סטטיסטיים על תלונות שהוגשו והחלטות 
שניתנו על בתי המשפט במערכת הכללית - בית המשפט העליון, בית המשפט המחוזי, 

בית משפט השלום - ובתי הדין.

בית המשפט העליון  6.1

התפלגות התלונות לפי סוג החלטה 	

במהלך שנת 2021 התקבלו 32 תלונות על שופטים בבית המשפט העליון. ניתנו החלטות 
ב-33 תלונות המתפלגות לפי סוג ההחלטה כדלקמן:

תלונות, שהן 73% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נקבע שאין לבררן,   24

בשל הוראות החוק.

תלונות, שהן 18% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.  6

תלונות, שהן 9% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הסתיימו בהערה   3

לשופט.

סה"כ 33 תלונות

בתי המשפט המחוזיים   6.2

התפלגות התלונות לפי סוג החלטה 	

במהלך שנת 2021 התקבלו 102 תלונות על שופטים בבתי המשפט המחוזיים. ניתנו 
החלטות ב-114 תלונות המתפלגות לפי סוג ההחלטה כדלקמן:

תלונות, שהן 48% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נקבע שאין לבררן,   54

בשל הוראות החוק.

תלונות, שהן 42% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.  48

תלונות, שהן 4% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הסתיימו בהערה   5

לשופט.

תלונות, שהן 4% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו מוצדקות.  5

תלונות, שהן 2% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הופסק בירורן.  2

סה"כ 114 תלונות
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 תרשים 12: התפלגות התלונות שניתנה בהן החלטה 

על בתי המשפט המחוזיים

 

תלונות שנמצאו  
4%, 5, מוצדקות

תלונות שבירורן  
הסתיים בהערה  

4%,  5, לשופט

תלונות שנדחו  
,  48, לאחר בירור
תלונות שבירור  42%

2%, 2, הופסק

,תלונות שאין לבררן
54 ,48%

התפלגות התלונות על בתי המשפט המחוזיים לפי סוג ההחלטה שניתנה בהן  	
בשנת 2021 בהשוואה לשנת 2020

מספר תלונות בשנת 2021מספר תלונות בשנת 2020

35מוצדקות

5748דחייה לאחר בירור

22הפסקת הבירור

6154אין לברר

35הערה לשופט

--ליקוי מערכתי

126114סה”כ

התפלגות התלונות המוצדקות  	

על בתי המשפט המחוזיים נמצאו 5 תלונות מוצדקות: ארבע בגין התנהגות בלתי ראויה; 
ואחת בשל ליקויים בדרך ניהול משפט.

התפלגות התלונות המוצדקות לפי בתי המשפט 	

תלונות על בית המשפט המחוזי חיפה.  2
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תלונה על בית המשפט המחוזי באר שבע.  1

תלונה על בית המשפט המחוזי נצרת.  1

תלונה על בית המשפט המחוזי מרכז.  1

סה"כ 5 תלונות

בתי משפט השלום  6.3

הנתונים המובאים להלן מתייחסים לכלל בתי המשפט הנכללים תחת הכותרת "בית משפט 
שלום", והם: בתי המשפט לנוער, בתי המשפט לעניינים מקומיים, בתי המשפט לתביעות 

קטנות ובתי המשפט לתעבורה. 

התפלגות התלונות לפי סוג החלטה 	

במהלך שנת 2021 התקבלו 373 תלונות על שופטים בבתי משפט השלום. ניתנו החלטות 
ב-394 תלונות המתפלגות לפי סוג ההחלטה כדלקמן:

תלונות, שהן 42% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נקבע שאין לבררן,   167

בשל הוראות החוק.

תלונות, שהן 39% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.  155

תלונות, שהן 7% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הסתיימו בהערה   29

לשופט.

תלונות, שהן 6% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו מוצדקות.  22

תלונות, שהן 5% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הופסק בירורן.  18

תלונות, שהן 1% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצא ליקוי מערכתי.  3

סה"כ 394 תלונות
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תרשים 13: התפלגות התלונות על בתי משפט השלום 
שניתנה בהן החלטה

 

תלונות שבירורן  
5%, 18, הופסק תלונות שנמצאו  

6%, 22, מוצדקות

תלונות שנדחו  
,  155, לאחר בירור
39%

תלונות שבירורן  
הסתיים בהערה  

7%, 29, לשופט

,  תלונות שאין לבררן
167 ,42%

, 3, ליקוי מערכתי
1%

התפלגות התלונות על בתי משפט השלום לפי סוג ההחלטה שניתנה בהן  	
בשנת 2021 בהשוואה לשנת 2020

מספר תלונות 
בשנת 2020

מספר תלונות 
בשנת 2021

2722מוצדקות

170155דחייה לאחר בירור

818הפסקת הבירור

117167אין לברר

2729הערה לשופט 

23ליקוי מערכתי

351394סה”כ
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התפלגות התלונות המוצדקות על בתי משפט השלום 	

תלונות, שהן 27% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על ליקוי בניהול   6

משפט. 

תלונות, שהן 36% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התנהגות בלתי   8

ראויה.

תלונות, שהן 23% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התמשכות   5

הליכים ועל עיכוב במתן החלטות ופסקי דין.

תלונות, שהן 14% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על פגיעה בעיקרי   3

הצדק הטבעי.

סה"כ 22 תלונות

תרשים 14: התפלגות התלונות המוצדקות על בתי משפט השלום

 

ליקויים בניהול  
27%, 6, משפט

התמשכות הליכים  
23%, 5, ועיכובים

התנהגות בלתי  
36%, 8, ראויה 

פגיעה בעיקרי 
, 3, הצדק הטבעי

14%



48

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

דין 
ה

תי 
ב
ט ו

פ
ש

מ
ה

תי 
ב
על 

ת 
תלונו

ה
ת 

פלגו
ת

ה
 :6

ק 
פר

התפלגות התלונות המוצדקות על בתי משפט השלום לפי מחוזות 	

תלונות על בתי משפט השלום במחוז מרכז.  5

תלונות על בתי משפט השלום במחוז ירושלים.  4

תלונות על בתי משפט השלום במחוז צפון.  4

תלונות על בתי משפט השלום במחוז חיפה.  4

תלונות על בתי משפט השלום במחוז דרום.  3

תלונות על בתי משפט השלום במחוז תל אביב.  2

סה"כ 22 תלונות

התפלגות התלונות המוצדקות על בתי משפט השלום בשנת 2021 בהשוואה  	
לשנת 2020

ערכאה
מספר תלונות מוצדקות 

בשנת 2020
מספר תלונות מוצדקות 

בשנת 2021

2019בית משפט שלום

בית משפט לתביעות 
קטנות

61

1-בית משפט לתעבורה

בית משפט לעניינים 
מקומיים

11

--בית משפט לנוער

2722סה”כ
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בתי המשפט לענייני משפחה  6.4

בתי המשפט לענייני משפחה הוקמו מכוח חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 
והם פועלים במסגרת בתי המשפט הכלליים. 

התלונות על שופטי בית המשפט לענייני משפחה מצביעות על מספר בעיות וקשיים שהם 
ייחודיים בטיבם, או בעוצמתם, לבית משפט זה. עם הקשיים האלה מתמודדים שופטי 
בתי המשפט לענייני משפחה מדי יום ביומו. בין הקשיים האלה יש למנות את אופיים 
המיוחד של הדיונים, היחסים הטעונים בין הצדדים והמורכבות הרגשית הכרוכה בחלק 
ניכר מהסכסוכים. קיום הדיון בדלתיים סגורות משפיע אף הוא על האווירה השורה באולם 
הדיונים, שהיא "אינטימית" יחסית, ופורמאלית פחות מאשר בדיון המתקיים בדלתיים 
פתוחות. לנושאים הנידונים בבתי משפט לענייני משפחה נודעת חשיבות מיוחדת, ולכן 

ההקפדה על מתן החלטות או סיומם של ההליכים תוך פרק זמן סביר. 

מאפיין נוסף של ההליכים בבית המשפט לענייני משפחה נוגע למדיניות הנקוטה בו, לפיה 
יש לנסות, ככל שניתן, להביא ליישוב הסכסוך בהסכמה. מדיניות זו מבוססת על ההכרה 
שהסכמת הצדדים בסכסוכי משפחה משרתת את היחסים ביניהם בטווח הארוך ומונעת 
הסלמת הסכסוך, במיוחד כאשר מעורבים בו קטינים. מבלי להפחית מחשיבותו של הפתרון 
המוסכם על הצדדים, גורמת ההמתנה להבשלת פתרון כזה לא אחת להתמשכות בלתי 
סבירה של ההליכים. הניסיון להביא את הצדדים לכלל פשרה או הסכמה מעורר גם הוא, 
לעתים, תרעומת הבאה לידי ביטוי בתלונות. דווקא בשל מורכבות הדיון ורגישות הנושאים 
הנדונים בבתי המשפט לענייני משפחה, כך העיר הנציב בהחלטותיו, צריך שופט בית 
המשפט לענייני משפחה לגלות רגישות מיוחדת ותבונה רבה בבואו לדון בתיקי משפחה.

התפלגות התלונות לפי סוג החלטה 	

במהלך שנת 2021 התקבלו 210 תלונות על שופטים בבתי המשפט לענייני משפחה. 
ניתנו החלטות ב- 207 תלונות המתפלגות לפי סוג ההחלטה כדלקמן: 

תלונות, שהן 57% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.   117

תלונות, שהן 31% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נקבע שאין לבררן,   65

בשל הוראות החוק. 

תלונות, שהן 5% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הסתיימו בהערה   10

לשופט. 

תלונות, שהן 4% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הופסק בירורן.   8

תלונות, שהן 3% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו מוצדקות.  7

סה"כ 207 תלונות



50

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

דין 
ה

תי 
ב
ט ו

פ
ש

מ
ה

תי 
ב
על 

ת 
תלונו

ה
ת 

פלגו
ת

ה
 :6

ק 
פר

תרשים 15: התפלגות התלונות על בתי משפט לענייני משפחה 
שניתנה בהן החלטה 

 

,  תלונות שאין לבררן
65 ,31%

תלונות שנמצאו  
3%, 7, מוצדקות

תלונות שבירורן  
4%, 8, הופסק

תלונות שנדחו  
,  117, לאחר בירור
57%

תלונות שבירורן  
הסתיים בהערה  

5%, 10, לשופט

התפלגות התלונות על בתי משפט לענייני משפחה לפי סוג ההחלטה שניתנה  	
בהן בשנת 2021 בהשוואה לשנת 2020

מספר תלונות
בשנת 2020

מספר תלונות
בשנת 2021

177מוצדקות

100117דחייה לאחר בירור

68הפסקת הבירור

6665אין לברר

710הערה לשופט

--ליקוי מערכתי

196207סה”כ
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התפלגות התלונות המוצדקות  	

תלונות, שהן 35% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התמשכות   4
הליכים ועל עיכוב במתן החלטות ופסקי דין.

תלונות, שהן 29% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על פגיעה בכללי   1
הצדק הטבעי.

תלונות, שהן 18% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, הייתה על ליקוי בניהול   1

משפט.

תלונות, שהן 18% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התנהגות בלתי   1
ראויה.

סה"כ 7 תלונות

התפלגות התלונות המוצדקות לפי בתי המשפט לענייני משפחה  	

תלונות על בתי המשפט לענייני משפחה במחוז מרכז.   3

תלונות על בתי המשפט לענייני משפחה במחוז חיפה.  2

תלונות על בית משפט לענייני משפחה במחוז צפון.  1

תלונה על בית משפט לענייני משפחה במחוז ירושלים.  1

סה"כ 7 תלונות
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בתי הדין לעבודה  6.5

התפלגות התלונות לפי סוג החלטה 	

במהלך שנת 2021 התקבלו 43 תלונות על שופטים בבתי הדין לעבודה )4 תלונות מהן 
הוגשו על בית הדין הארצי לעבודה(, וניתנו החלטות ב-45 תלונות. 

על בית הדין הארצי לעבודה ניתנו החלטות ב-4 תלונות, המתפלגות לפי סוג ההחלטה 
כדלקמן: 

תלונות, שהן 50% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נקבע שאין לבררן,   2
בשל הוראות החוק.

תלונה, שהיא 25% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחתה לאחר בירור.  1

תלונה, שהיא 25% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאה מוצדקת.  1

סה"כ 4 תלונות

41 ההחלטות על בתי הדין האזוריים לעבודה מתפלגות לפי סוג ההחלטה כדלקמן:

תלונות, שהן 68% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.  28

תלונות, שהן 20% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נקבע שאין לבררן,   8
בשל הוראות החוק.

תלונות שהן 7% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הסתיימו בהערה לשופט.  3

תלונות, שהן 5% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו מוצדקות.  2

סה"כ 41 תלונות
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תרשים 16: התפלגות כל התלונות שניתנה בהן החלטה על בתי הדין 
לעבודה

)האזוריים והארצי(

 

תלונות שנמצאו  
7%, 3, מוצדקות

,  תלונות שאין לבררן
10 ,22%

תלונות שנדחו  
,  29, לאחר בירור
64%

תלונות שבירורן  
הסתיים בהערה  

7%, 3, לשופט

התפלגות התלונות על בתי הדין לעבודה לפי סוג ההחלטה שניתנה בהן  	
בשנת 2021 בהשוואה לשנת 2020

מספר תלונות
בשנת 2020

מספר תלונות
בשנת 2021

43מוצדקות

3229דחייה לאחר בירור

-1הפסקת הבירור

53הערה לשופט

2010אין לברר

-1ליקוי מערכתי

6345סה”כ 
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התפלגות התלונות המוצדקות  	

על בית הדין הארצי לעבודה נמצאה תלונה אחת מוצדקת שנסובה על עיכוב במתן החלטה. 
על בתי הדין האזוריים לעבודה נמצאו 2 תלונות מוצדקות בגין ליקויים בניהול משפט.

התפלגות התלונות המוצדקות לפי בתי הדין באזורים השונים 	

תלונה על בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.   1

תלונה על בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.  1

סה"כ 2 תלונות

בתי הדין הרבניים  6.6

התפלגות התלונות לפי סוג החלטה 	

במהלך שנת 2021 התקבלו 86 תלונות על דיינים בבתי הדין הרבניים )15 מהן על בית 
הדין הרבני הגדול(, וניתנו החלטות ב- 84 תלונות. 

על בית הדין הרבני הגדול ניתנו החלטות ב-14 תלונות: שבע תלונות לא בוררו; שלוש 
תלונות נדחו לאחר בירור; בשתי תלונות נמצא ליקוי מערכתי; תלונה אחת נמצאה מוצדקת; 

ובירורה של תלונה אחת הופסק.

70 ההחלטות על בתי הדין הרבניים האזוריים מתפלגות לפי סוג ההחלטה כדלקמן: 

תלונות, שהן 43% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נדחו לאחר בירור.   29

תלונות, שהן 38% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נקבע שאין לבררן,   26

בשל הוראות החוק.

תלונות, שהן 7% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הופסק בירורן.   9

תלונות, שהן 5% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, נמצאו מוצדקות.  4

תלונות, שהן 7% מכלל התלונות בהן ניתנה החלטה, הסתיימו בהערה לדיין.   2

סה"כ 70 תלונות
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תרשים 17: התפלגות כל התלונות שניתנה בהן החלטה על בתי הדין 
הרבניים 

)האזוריים והגדול(

 

תלונות שבירורן  
12%, 10, הופסק

תלונות שנמצאו  
6%, 5, מוצדקות

,  תלונות שאין לבררן
33 ,39%

תלונות שנדחו  
,  32, לאחר בירור
38%

תלונות שהסתיימו  
3%, 2, בהערה לדיין

, 2, ליקוי מערכתי
2%

התפלגות התלונות על בתי הדין הרבניים לפי סוג ההחלטה שניתנה בהן  	
בשנת 2021 בהשוואה לשנת 2020

מספר תלונות
בשנת 2020

מספר תלונות
בשנת 2021

65מוצדקות

2832דחייה לאחר בירור

410הפסקת הבירור

3333אין לברר

42הערה לדיין

2-ליקוי מערכתי

7584סה”כ 
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התפלגות התלונות המוצדקות על בתי הדין הרבניים )האזוריים והגדול( 	

תלונות שהן 40% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על פגיעה בעיקרי   2

הצדק הטבעי. 

תלונות, שהן 40% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, היו על התמשכות   2

הליכים.

תלונה, שהיא 20% מכלל התלונות שנמצאו מוצדקות, הייתה על התנהגות   1
בלתי ראויה.

סה"כ 5 תלונות

התפלגות התלונות המוצדקות לפי בתי הדין באזורים השונים 	

תלונה על בית הדין הרבני הגדול.  1

תלונה על בית הדין הרבני האזורי בנתניה.  1

תלונה על בית הדין הרבני האזורי בירושלים.  1

תלונה על בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע.  1

תלונה על בית הדין הרבני האזורי בחיפה.  1

סה"כ 5 תלונות

בתי הדין השרעיים   6.7

בשנת 2021 התקבלו 16 תלונות על בתי הדין השרעיים, וניתנו החלטות ב-27 תלונות: 
חמש עשרה תלונות נדחו לאחר בירורן; בשמונה תלונות הופסק הבירור; שלוש תלונות 

הסתיימו בהערה לקאדי; ותלונה אחת נמצאה מוצדקת.

בתי הדין הדרוזיים, בתי הדין הצבאיים, בית דין של העדה הנוצרית  6.8

בשנת 2021 התקבלו שתי תלונות על בתי הדין הצבאיים: תלונה אחת נדחתה לאחר 
בירורה, ובתלונה השנייה נקבע כי אין לבררה. כמו כן, התקבלה תלונה אחת על בית הדין 

הדרוזי, שנדחתה לאחר בירור. בשנה זו לא התקבלו תלונות על בתי הדין הנוצריים. 
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ליקויים ותיקונם  | פרק 7 

מבוא  .1

תכליתו של חוק הנציבות הוא תיקון ליקויים שהתגלו בהתנהגות ובהתנהלות שופט, לשם 
שיפור השירות של בתי המשפט לציבור. תכלית זו מושגת באמצעות בירור תלונות על 
שופטים, שבמסגרתו נעשה ניסיון להטמיע ולהפנים נורמות התנהגות והתנהלות ראויות, 

הן במישור השופט המסוים והן במישור המערכתי. 

הסמכות להתריע על ליקוי ולפעול לתיקונו קבועה בסעיף 22 לחוק, שלשונו:

מצא הנציב שהתלונה היתה מוצדקת יודיע על כך למתלונן, לשופט הנילון  "(א) 

ולמי שמנוי בסעיף 19(ד), לפי הענין, בצירוף החלטתו; בהודעה כאמור רשאי 

הנציב לפרט את תמצית ממצאיו, כולם או חלקם, ואם העלה הבירור כי קיים 

ליקוי, רשאי הוא להצביע על הצורך בתיקונו ועל הדרך הראויה לכך.

התקבלה הודעה על צורך בתיקון ליקוי כאמור בסעיף קטן (א) יודיע השופט  (ב) 

הנילון, המנהל או נשיא בית המשפט או בית הדין שבו מכהן השופט, לנציב, 

על הצעדים שננקטו לתיקון הליקוי; לא התקבלה הודעה בתוך זמן סביר או 

שההודעה אינה מניחה את דעתו של הנציב, רשאי הוא להביא את הענין לפני 

הנשיא והשר.

מצא הנציב שהתלונה לא היתה מוצדקת, יודיע על כך בכתב למתלונן ולמי  (ג) 

שמנוי בסעיף 19(ד), לפי הענין, ורשאי הנציב לפרט להם את תמצית ממצאיו.

העלה בירור התלונה חשש למעשה פלילי, יביא הנציב את הענין לידיעת  (ד) 

היועץ המשפטי לממשלה, וכן לידיעת השר והנשיא; העלה בירור התלונה 

חשש לעבירה משמעתית יביא הנציב את הענין לידיעת השר והנשיא ורשאי 

הוא להמליץ לשר על הגשת קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים.

הנציב רשאי, אם מצא לנכון לעשות כן בעקבות ממצאיו, להמליץ לועדה  (ה) 

לבחירת שופטים, לסיים את כהונתו של שופט על פי סמכותה או להמליץ 

לשר או לנשיא להביא לועדה לבחירת שופטים הצעה לסיים את כהונתו של 

שופט; החליטו הועדה, השר או הנשיא שלא לקבל את המלצת הנציב, ינמקו 

את החלטתם".

מבירור התלונות עולים ליקויים הן במישור השופט המסוים והן במישור המערכתי.
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ליקויים במישור השופט המסוים   .2

במישור השופט המסוים, הצעדים הננקטים לתיקון הליקוי בתלונות הנמצאות מוצדקות 
הם מגוונים ומשתנים בהתאם לחומרת המעשה או המחדל המיוחס לשופט. בחלק ניכר 
מן המקרים, ה"סנקציה" הננקטת היא עצם הקביעה, הכלולה בגוף ההחלטה, כי התלונה 
נמצאה מוצדקת. קביעה מסוג זה מובאת לידיעת הועדה לבחירת שופטים כשהיא דנה 
בקידום שופטים. במקרים מסוימים, יש הצדקה עניינית לנקיטת צעדים חמורים יותר, 

ביניהם המלצה על העמדה לדין משמעתי או על סיום כהונתו של שופט. 

ליקויים מערכתיים שנתגלו במסגרת בירור תלונה על שופט   .3

במישור המערכתי נוקטת הנציבות מספר דרכים לתיקון ליקויים, ובהן: 

מעקב אחר תיקון ליקויים שהתגלו;  	

פרסום תמצית ההחלטה )ללא פרטים מזהים( באתר האינטרנט של הנציבות  	
בנושאים עקרוניים ובנושאים בעלי השלכות רוחב;

קיום מפגשים עם שופטים ונשיאים של בתי משפט ומתן הרצאות במסגרת  	
המכון להשתלמות שופטים כדי להביא לידיעתם מסקנות במישור האתי העולות 

מהחלטות הנציב; 

הכנת דוחות שנתיים ודוחות מיוחדים; 	

עדכון ראשי המערכת בזמן אמת על טיפול בתלונות חמורות.  	

תלונות על שופט מסוים בהן נמצא ליקוי מערכתי לעיתים נמצאו מוצדקות הן בהיבט של 
השופט הנילון והן בהיבט המערכתי, ולעיתים נדחו בהיבט השופט הנילון ונמצאו מוצדקות 

בהיבט המערכתי. 

בשנת 2021 הוגשו לנציבות מספר תלונות על ליקוי מערכתי, או תלונות שהתגלה בהן 
ליקוי מערכתי אגב בירור תלונה על שופט. 

תלונות בנושא פרסום פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה  	

שופט משפחה נתן, לבקשת הצדדים, החלטה המתירה פרסום של פסק הדין בתיק. 
המתלוננת, עמותה ציבורית, הלינה על כך שלמרות חלוף כשנה ממתן ההחלטה, עד מועד 
התלונה פסק הדין טרם פורסם. הנציב קבע, כי לאור העובדה שפרסום פסקי דין בענייני 
משפחה הוא בעל חשיבות ציבורית החורגת מן הצדדים הישירים לתיק, הרי משמצא 
השופט כי פסק הדין בתיק ראוי לפרסום, ולאחר שהכין נוסח לפרסום שהושמטו ממנו 
הפרטים המזהים, היה עליו לחתום על הנוסח לפרסום ללא שהות, וזאת אף ללא בקשה 
מטעם מי מבעלי הדין. בהערה זו מוצה בירור התלונה )תמצית, מספרנו 99/21, משפחה(.
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לעומת זאת, נדחתה תלונה אחרת של אותה עמותה, בה נטען, כי פסק הדין בתיק מסוים 
לא התפרסם. בהחלטת הנציב נקבע, כי המתלוננת, אשר אינה צד להתדיינות, אינה רשאית 
להגיש תלונה המתייחסת לתיק ספציפי מבלי להציג את הסכמתו של אחד מבעלי הדין 
בתיק, ומובן כי תלונה ללא הסכמה כזו עלולה לגרום נזק לאחד הצדדים להליך או אף 
לכולם. יתר על כן, אין בדין הוראה המחייבת פרסום גורף של כל פסקי הדין הניתנים בבית 
המשפט לענייני משפחה, והדבר נתון לשיקול דעתו של השופט היושב בדין. בנסיבות אלה, 
ודאי שאין זה מתפקידה של הנציבות להנחות את בית המשפט כיצד עליו להפעיל את 

שיקול דעתו השיפוטי )מספרנו 427/21, 428/21 ועוד, משפחה(.

נדחתה תלונה נוספת של אותה עמותה על כך שחל עיכוב בפרסום פסק דין של בית 
המשפט לענייני משפחה. זאת, לאחר שבירור התלונה העלה, כי לא חל כל עיכוב בהכנת 
נוסח מאושר לפרסום של פסק הדין. אשר לבקשת המתלוננת כי הנציב יערוך מיוזמתו 
בדיקה של הסיבות לעיכוב פרסום פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה בכלל, 
העיר הנציב, כי לפי החוק, בדיקה מן הסוג שהמתלוננת מבקשת לערוך אינה נמצאת 
בסמכותו אלא היא נתונה לסמכותו ולשיקול דעתו של מנהל בתי המשפט. הנציב הוסיף, 
כי גם בקשת המתלוננת כי הנציב ינחה את השופטים לפרסם את "כל פסקי הדין", אינה 
מצויה בסמכותו, ובהקשר זה הופנתה המתלוננת לפסק דינו של בית המשפט הגבוה 

לצדק בבג"ץ 8001/19 )מספרנו 426/21, משפחה(.

כמו כן נדחתה תלונה של עמותה אחרת, שהלינה על כך שבנוסח פסק הדין שפורסם 
הושמטו שמות העובדות הסוציאליות והמומחים. זאת, לאחר שהשופטת מסרה בתגובתה 
לתלונה, כי ההליך נוהל בדלתיים סגורות וחל עליו איסור פרסום. לדבריה, הצדדים להליך 
לא ביקשו את פרסום פסק הדין, וזה פורסם ביוזמת בית המשפט, נוכח החשיבות שראה 
בית המשפט בפרסום פסק הדין. השופטת הדגישה, כי על אף החשיבות שבפרסום 
פסקי דין הניתנים על ידי בית המשפט לענייני משפחה, הפרטים שיש לפרסמם נתונים 
לשיקול דעת בית המשפט, זאת, מאחר שאל מול התועלת והעניין הציבורי בפרסום 
פסק דין, עומדים שיקולים אחרים הנוגעים לזכות הצדדים להליך, לשמירה על פרטיותם 
ושיקולים רחבים הנוגעים לניהול ההליך השיפוטי. השופטת הוסיפה, כי אין בפרסום שמות 
עו"ס, מומחים, אפוטרופסים לדין או גורמים טיפוליים המעורבים בתיק זה או אחר, כדי 
לתרום לעקרון פומביות הדיון. השופטת ציינה עוד, כי החובה להשמטת פרטים בפסק 
הדין שניתן היתר לפרסומו, ובכללם פרטים שיש בהם כדי לזהות את זהות הצדדים אינה 
צריכה פירוט, והיא נוגעת ללב ליבה של זכות הצדדים להליך המנוהל בבית משפט 
לענייני משפחה בדלתיים סגורות, שלא יפורסם כל פרט שיש בו כדי לזהותם. בכלל זה 
יש בפרסום פרטי עובדים סוציאליים, אפוטרופסים לדין ושאר גורמים המזוהים עם אזור 
גיאוגרפי כדי להוביל לזיהוי מי מבני המשפחה, והדבר נכון שבעתיים בפריפריה. אשר 
לציון שמות מומחים, מסרה השופטת, כי אף בכך אין כדי לתרום לעקרון פומביות הדיון, 
ולא זו בלבד, אלא שלעיתים יש בפרסום פרטים אלה כדי לגרוע מיכולת של בית המשפט 
לנהל את ההליכים השיפוטיים המנוהלים בפניו ולהכביד על אופן ניהולם. בהחלטת הנציב 
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נאמר, כי השאלה אילו פרטים מזהים צריכים להיכלל בפסק הדין מסורה לשיקול דעתו 
של בית המשפט, ואין זה מתפקידה של הנציבות להנחות את בית המשפט כיצד עליו 
להפעיל את שיקול דעתו השיפוטי. זאת ועוד: הגשת התלונה על ידי המתלוננת, שאינה 
צד להליכים, ללא הסכמתם של בעלי הדין, עלולה לגרום נזק למי מהם או אף לכולם. 
למעלה מן הצורך העיר הנציב, כי כפי שציינה השופטת, לעיתים פרסום שמו של מומחה 
או עו"ס עלול לחשוף את זהותם של הצדדים, במיוחד כשמדובר ביישוב קטן. השופטת גם 
עמדה על כך, שפרסום שמות מומחים עלול לרפות את ידם ולהימנע ממתן חוות דעת, 
דבר שעלול לגרום לפגיעה קשה ביכולת של בתי המשפט לענייני משפחה לנהל את 
ההליכים. בהקשר זה נעיר, כי אמירות המתלוננת בתלונתה, כי מדובר במומחית "זדונית" 
שיש להזהיר מפניה את ציבור הגברים, מגבירות חשש זה ויש לראותן בחומרה )מספרנו 

382/21, 381/21, משפחה(.

האם ובאילו נסיבות רשאי שופט להגיש בעצמו תלונה למשטרה  	

נדחתה תלונה שהוגשה לנציב בגין תלונה שהגיש למשטרה קאדי מבית הדין השרעי בשל 
פרסום כוזב בפייסבוק שסיכן את חייו, וכן בגין העברת חומר מסויים לעיתונאי על ידי דוברות 
משרד המשפטים על מנת להזים את הפרסום ואת האמור בכתבה שפרסם אותו עיתונאי 
אודות הפוסט שפרסם המתלונן. הנציב המליץ למערכת בתי הדין השרעיים לאמץ נוהל 
שהופץ במערכת בתי המשפט אודות הגשת תלונה למשטרה על ידי גורם שיפוטי. לדברי 
הנציב, אף כי יתכן, שראוי היה שהתלונה למשטרה הייתה מוגשת על ידי מנהל בתי הדין 
השרעיים ולא על ידי הקאדי עצמו, הרי שבנסיבות העניין, בצוק העיתים, שעה שהקאדי 
חש עצמו מאויים באופן ממשי, ולא רק באופן סובייקטיבי, אין למצוא רבותא בכך שהוא 
מצא להגיש את התלונה בעצמו בדחיפות למשטרה. הנציב לא מצא כל ממש בתלונה 
באשר לטענות המתלונן, מפרסם הפוסט, בנוגע לפגישה שהתקיימה עם העיתונאי בבית 
הדין, או לגבי חומר שהוצג בפניו. לדברי הנציב, איש מבין הגורמים הנוגעים בדבר לא 
נהג שלא כהלכה, בשים לב לכלל נסיבות העניין, ולדיונים ולהתייעצויות שהתקיימו קודם 
לכן. אין כל ראיה לכך שהוצג בפני העיתונאי חומר מתוך תיק בית הדין עצמו או חומר 
אחר שחשיפתו אסורה על פי דין, אף אם חשיפת קטע מצומצם ממצלמות האבטחה של 
מסדרונות בית הדין עשויה הייתה לפגוע, באופן מינורי בלבד, בפרטיותה של המנוחה. אשר 
לעצם התלונה למשטרה שהגיש הקאדי על כותב הפוסט קבע הנציב, כי בדין לא הגיש 
אותה הקאדי בגין עבירת איומים שכן בפוסט שפרסם המתלונן הוא לא איים על הקאדי. 
הסברו של הקאדי היה, כי עילת התלונה על המתלונן נעוצה בטענה, כי פרסום הפוסט 
על ידו מהווה הסתה )הכוונה היא, ככל הנראה, לעבירת הסתה לאלימות( ואף לשון הרע. 

אשר לעבירת הסתה לאלימות, העיר הנציב, כי זו מוגדרת בסעיף 144ד2)א( לחוק העונשין, 
התשל"ז-1977, לפיו "המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה או 
עידוד למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו )בסעיף זה – פרסום מסית(, ועל פי 
תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית 
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מעשה אלימות, דינו – מאסר חמש שנים". מלבד השאלה אם היה בפרסום משום אפשרות 
ממשית להבאה לעשיית מעשה אלימות )כפי שהדבר פורש בפסיקת בית המשפט העליון(, 
הרי שברור כי אין בפרסום קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה, עידוד, 
תמיכה או הזדהות עמו – ויש לשים לב כי מדובר בתנאים מצטברים לקיומה של העבירה. 
לכך יש להוסיף את הזהירות בה נוקטות רשויות החקירה והתביעה בעניינה של עבירה זו, 
נוכח המתח שבינה ובין חופש הביטוי. ואכן, סופו של יום נסגר התיק במשטרה נגד המתלונן. 

לדברי הנציב, ככל שעניינה של התלונה למשטרה, כהסברו של הקאדי, בטענה להוצאת 
לשון הרע מצדו של המתלונן, הרי שספק אם היה מקום להגשת תלונה למשטרה אף 
בעילה זו, נוכח החשיבות הרבה שיש ליתן חופש הביטוי, אף אם מדובר בפרסום שקרי. 
הגשת תלונה בעניין זה למשטרה עשויה להיראות כניסיון להטלת מורא ולסתימת פיות, 
דבר ממנו עדיף היה להימנע, אף שאין יסוד לקבוע כי הקאדי פעל ממניעים פסולים או 
כדי להשתיק השמעת ביקורת עליו או על בית הדין השרעי. בהקשר זה ניתן היה להסתפק 
באמצעים חלופיים ובכללם פרסום הודעה מטעם דוברות משרד המשפטים, כפי שנעשה 
בסופו של דבר רק לאחר הכתבה שפרסם העיתונאי, וכן גם בפרסום מצד דוברות משרד 
המשפטים בפייסבוק, בין כפרסום עצמאי באופן ישיר בעמוד משרד המשפטים, ובין 
באמצעות פרסום תגובה לפוסט אותו פרסם המתלונן עצמו, או באמצעות פניה לאתר 
פייסבוק עצמו בעניינו של הפרסום. כן הוסיף הנציב, כי אין בידו לקבוע, כנטען על ידי 
המתלונן, כי לבקשת הקאדי דרשה ממנו המשטרה את הסרת הפוסט אותו פרסם במרשתת.

בהחלטתו בתלונה הדגיש הנציב, כי צודק הקאדי, כי לפרסומו של המתלונן ולטענותיו 
בכל הנוגע להתנהלות הקאדי עצמו ובית הדין השרעי לא היה כל יסוד. המתלונן, בפרסום 
הפוסט המדובר, לא הסתפק בהעלאת טענות מצוצות מן האצבע אלא אף הצביע, באופן 
משתלח, על הקאדי כמי שנושא באחריות לקיפוד חייה של בעלת הדין שהתדיינה בפניו, 
לאחר הדיון, על ידי בעלה לשעבר. יש להצר, העיר הנציב, על שהמתלונן, המציג עצמו 
כעיתונאי, לא טרח לנקוט בסטנדרט המינימאלי הנדרש בהקשר זה, של פניה לקבלת 
תגובה לטענות, טרם פרסומן. ברי, כי פניה מצדו של המתלונן להנהלת בתי הדין השרעיים 
היתה מביאה, על נקלה, לבירור הנושא ולתשובה מוסמכת שהיתה מזימה את הטענות. ואף 
זאת - שעה שקיפוד חייה של המנוחה הביא לסערה ציבורית ולמתח עצום במשפחתה 
של המנוחה ובציבור כולו, כשאף טרם נתפס אותה שעה האחראי לרצח על ידי רשויות 
אכיפת החוק, היה על המתלונן לתת את הדעת לסיכון שהוא עשוי להעמיד בו את הקאדי 
עצמו, בבחינת השלכת גפרור בוער אל תוך חבית חומר נפץ, אך נראה, למרבה הצער, 
שאף לכך לא נתן המתלונן את דעתו, טרם שפרסם את הפוסט ואף לאחר מכן, כשהתוודע 
להשלכות שהיו לפרסומו זה על בטחונו האישי של הקאדי ושל בני משפחתו. בכך, גילה 
המתלונן, לדברי הנציב, חוסר אחריות משווע, וניסיונו של המתלונן לעמוד מאחורי עקרונות 

חופש הביטוי, אינו יותר, לדעת הנציב, מאשר מהלך ציני ומביש. 

הינה כי כן, קבע הנציב, אף כי בדיעבד נראה, כי לא היה מקום להגשת תלונה למשטרה 
על המתלונן, הרי שאין מקום להצדיק את התלונה בעניין זה, נוכח התנהלותו של המתלונן 
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ומאחר שמקובל על הנציב, כי הקאדי פעל אותה שעה מתוך תחושת מצוקה של ממש 
וחשש לביטחונו האישי. לא נמצא יסוד לטענה, כי התלונה למשטרה על המתלונן הוגשה 

ממניעים פסולים או בלתי ענייניים כלשהם.

הנציב מצא, אפוא, לדחות את התלונה כולה, בכפוף להערותיו לעיל באשר לדרך הגשת 
תלונה למשטרה על ידי גורם שיפוטי ככלל, ואשר להגשת התלונה על המתלונן עצמו. הנציב 
הפנה את תשומת לב הקאדי, מנהל בתי הדין השרעיים ונשיא בית הדין השרעי לערעורים 

להערותיו בעניין זה, וזאת לשם הפקת לקחים לעתיד )תמצית, 779/20, שרעי אזורי(.
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התנהגות שופט   | פרק 8 
לדיבור "התנהגות שופט" שלושה היבטים עיקריים, המתייחסים לשלוש זירות שונות: אולם 

הדיונים; פסק דין או החלטה והתנהגות מחוץ לכס השיפוט. 

בפרק זה יובאו דוגמאות להחלטות על תלונות בשלוש ה"זירות" האמורות. כן יובאו דוגמאות 
להחלטות בתלונות בהן חוסר זהירות, חוסר תשומת לב או חוסר רגישות מצד בית המשפט 

גרמו לתקלה נשוא התלונה.

כלל 11 לכללי אתיקה לשופטים, התשס"ז – 2007 קובע:

בשבתו לדין ינהג שופט בנוכחים בדיון לפניו — בעלי דין, באי כוחם, עדים  "(א) 

ובאי בית משפט אחרים — באורח מכובד, באורך רוח, במתינות, בסובלנות 

ובאדיבות, וישרה באולם בית המשפט אווירה נינוחה.

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

במהלך המשפט ובהחלטותיו בכתב יימנע שופט מהערות פוגעניות או מעליבות  (ג) 

כלפי כל אדם.

שופט ינהג בעמיתיו השופטים בכבוד ובחברות.  (ד) 

בהביעו דעה על אדם שלא היה צד להליכים, ייתן השופט דעתו לשאלה אם  (ה) 

ניתנה הזדמנות לאותו אדם להציג ענינו כהלכה לפני בית המשפט".

במהלך שנת 2021 נמצאו 14 תלונות מוצדקות )32% מכלל 43 התלונות המוצדקות( 
בכל הערכאות, שעניינן התנהגות בלתי ראויה של שופט. לשם השוואה, בשנת 2019, 
עמד שיעורן של התלונות המוצדקות בעניין זה על 21% בלבד. בשנת 2020 עמד שיעורן 
של התלונות המוצדקות בעניין זה על 33%. יש להביע צער, על כי העליה המשמעותית 
שחלה בשיעור התלונות המוצדקות בעניין זה, בשנת 2020, נותרה, למעשה, על כנה גם 

בשנת 2021, וכי לא חל שיפור של ממש בעניין זה בשנת 2021.

התנהגות באולם 	

בירורה של תלונה העלה שאלות הנוגעות לסמכותו של בית המשפט "לשדך" סניגור המופיע 
בפניו בתיק אחר, לנאשם בלתי מיוצג המופיע בפניו וכופר באשמה בסוגיה דומה. כמו 
כן הועלתה השאלה האם ראוי לבית המשפט לבקר בשעת הדיון את התנהלותו של אחד 
מבאי כוח המאשימה בהליך אחר. בהחלטתו קבע הנציב, כי אינו מוצא פסול בכך, שעה 
שנאשם בלתי מיוצג מעלה טענות מהותיות בנוגע לאישום שהוגש נגדו, כי בית המשפט 
יציין בפניו כי השאלה העקרונית הנוגעת לכך נדונה בפניו בתיק אחר. עם זאת, על בית 
המשפט לנקוט משנה זהירות בהסבריו לנאשם, שכן אין דין נאשם בלתי מיוצג כדין נאשם 
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מיוצג. על כל פנים, קו הגבול ייחצה כאשר בית המשפט יגלה התערבות אקטיבית, במובן 
זה שיציע לנאשם להיות מיוצג על ידי סניגור מסוים המופיע בפניו בתיק אחר העוסק 
באותו נושא, או יבקש לזמן את אותו סנגור לאולמו, כפי שנטען שעשה בית המשפט 
במקרה זה. בכל מקרה, דברי בית המשפט והסבריו לנאשם הבלתי מיוצג חייבים להיות 
מתועדים כדבעי בפרוטוקול. עוד קבע הנציב, כי מוטב לו ליושב בדין שלא להביע בפני 
תובע אחר ואף בפני סניגורים כלשהם המצויים אותה שעה באולמו, את חוסר שביעות 
רצונו מהתנהלות של נציג המאשימה בהליך אחר ושלא להתייחס לעניינו של ההליך 
האחר. ביקורת שיש לבית המשפט כלפי תובע או סניגור ניתן להעלות בהחלטה שתינתן 
בתיק; בפרוטוקול הדיון הרלבנטי; או בפניה באמצעות נשיא בית המשפט אל הממונים על 
אותו צד להתדיינות, אך לא אגב שיחה באולם שבו נוכחים גורמים שאינם קשורים לנושא. 
הנציב הוסיף, כי מתיחת ביקורת מעין זו מצדו של בית המשפט על תובע בהקשר לתיק 
אחר, עלולה לפגוע בתדמיתה ובמעמדה של המאשימה בפני בעלי דין שאינם נוגעים 

בדבר, ומכך ראוי היה להימנע )תמצית, מספרנו 62/21, תעבורה(. 

קאדי בית הדין השרעי האזורי החליט לדחות את הסף תביעה לביטול פסק דין אותו נתן 
על פי הטענה בשל מרמה לה נפל קורבן, חרף הודאה שעמדה בפניו, והוא אף לא מצא 
להעביר את הדבר לחקירת המשטרה. התלונה נמצאה מוצדקת ובהחלטתו קבע הנציב, 
כי ניתן לצפות מן היושב בדין, כי שעה שעולה בפניו טענת תרמית כלפיו, יהפוך על אתר 
כל אבן על מנת לרדת לעומק העניין, שכן הטעייתו של היושב בדין ועשיית פעולת תרמית 
כלפיו הינן חמורות ביותר. הקאדי, לא זו בלבד שלא מצא לרדת לחקר העניין ודחה את 
התביעה לביטול פסק הדין על הסף, אלא שהוא בחר גם להחריש נוכח מעשה הרמיה 
שנעשה כלפי בית הדין, ואף לא הורה על העברת הדברים לחקירה במשטרה. בכך גרם 
הקאדי לפגיעה קשה בתדמיתה של המערכת השיפוטית השרעית כולה, באמינותה 
וביושרתה. עוד הוסיף הנציב, כי בדיון שמתקיים בפניו שומה על הקאדי לוודא היטב מי 
מתייצב בפניו, והמליץ למנהל בתי הדין השרעיים לקבוע בעניין זה נהלים מתאימים, כפי 

שהדבר נעשה במערכת המשפט הכללית.

נוכח חומרתה של התלונה, המליץ הנציב בפני נשיא בית הדין השרעי לערעורים לזמן 
את הקאדי ולנזוף בו נזיפה חמורה אשר תירשם בתיקו האישי. מאחר שמן החומר שבפני 
הנציב עלה חשד לפלילים, הועברה התלונה בצירוף החלטת הנציב בה אל היועץ המשפטי 
לממשלה לבדיקת הדבר, ככל שימצא לנכון, וזאת בתוקף סמכותו של הנציב לפי סעיף 
22)ד( לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002 )תמצית, מספרנו 22/21, 

שרעי אזורי(. 

מתלונן הלין על התנהגותו ועל התנהלותו של שופט משפחה בתיק שהוא צד לו. לדבריו, 
השופט העליב אותו בדיון, לא שמר על כבודו, נתן יחס מועדף לב"כ הצד שכנגד, ניסה 
לכפות עליו פשרה ועוד. כל הטענות נדחו, למעט טענת המתלונן בדבר איזכור דבר 
הגשת התלונה בהחלטת פסלות שנתן השופט בבקשה שהגיש לאחר הדיון. ביחס לטענה 
זו קבע הנציב כי מדובר בהתנהגות בלתי ראויה, תוך שהפנה לחוות דעתה של הנציבה 
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לשעבר, ט' שטרסברג כהן, בה נאמר, כי "המחוקק יצר הפרדה בין הליכי הטיפול בבקשת 
פסלות – המסורים למערכת השיפוטית בלבד – לבין הליכי טיפול בתלונה על התנהגות 
והתנהלות שופט המסורה לנציבות". כן הביעה הנציבה לשעבר את דעתה, כי חשיפת דבר 
הגשת התלונה באולם או בהחלטה "עלולה לרוקן מתוכן את חובת הסודיות המוטלת על 
הנציבות, להעכיר את האווירה באולם המשפט ללא צורך, לרפות את ידיהם של מתלוננים 
פוטנציאליים ואף לפגוע באמון הציבור וביוקרתה של המערכת השיפוטית". בהערת הנציב 

בעניין זה מוצה בירור התלונה )תמצית, מספרנו 803/21, משפחה(.

המתלוננת )התובעת( הלינה בתלונתה, בין היתר, על התבטאויותיה של השופטת במסגרת 
ההליך, אשר מעידות על נעילת דעתה בנוגע לתוצאותיו. לדברי המתלוננת, במסגרת דיון 
שהתנהל בפני השופטת קבעה השופטת בהחלטה שניתנה לאחר חקירתה של המתלוננת, 
ועוד קודם שהעידו עדי הנתבעים, כך: " ...כפי שציינתי בעל-פה והדבר לא נרשם, אני 
מפנה את תשומת לב התובעת כי עדותה סתרה לגמרי את התצהירים של העדים מטעמה 
ועל כן, אני בספק כיצד עדים אלו יסייעו לתובעת". אמירה זו, בנוגע לעדותם של העדים, 
מצטרפת לאמור בהחלטתה של השופטת )בהתנגדות של בא כוח הנתבעים לשאלה 
שהופנתה לעד מטעמם(, שזו לשונה: "אני מתירה את השאלה, אף כי ספק בעיניי אם 
אתייחס אליה בפסק הדין". בהחלטתו קבע הנציב, כי התבטאויות אלו, אף אם אין הן 
מעידות באופן חד משמעי על נעילת דעתו של בית המשפט או על חשש ממשי למשוא 
פנים מצדו, הן אמירות מיותרות, שאין בהן כדי לתרום לתחושת הביטחון של המתלוננת, 
כי ייעשה עימה משפט צדק. ועל כן, סבר הנציב, כי מוטב היה לו נזהרה יותר השופטת 
בדבריה. בעניין זה, הבהיר הנציב, כי בית המשפט רשאי להציג לבעלי הדין את מצבם 
המשפטי. ואולם, עליו להקפיד כי דבריו ייאמרו בזהירות, ברגישות ותוך הסתייגות, כי 
מדובר בעמדה לכאורית שעשויה להשתנות עם כתיבת פסק הדין. בנוסף, התייחס הנציב 
בהחלטתו לטענה, לפיה השופטת "איימה" על המתלוננת, כי ייכתבו עליה )במסגרת פסק 
הדין( דברים שיפגעו בהתמחותה. הנציב ציין, כי הגם שלא נמצא כל תיעוד בפרוטוקול 
לאמירה זו, הרי שלאור תגובותיהם )הזהירות( של באי כוחה של המתלוננת, הוא נוטה 
להאמין למתלוננת, כי דברים אלו, שכלל ועיקר לא ראויים היו להיאמר, אכן נאמרו על ידי 

השופטת. התלונה נמצאה, אפוא, מוצדקת )מספרנו 346/21, שלום(.

נדחתה תלונה של עורכת דין, שהלינה על כך שבית המשפט העיר לה על כך שאינה 
עוטה מסיכה על האף אלא רק על הפה, על אף שטענה כי בידה אישור המעניק לה פטור 
מחובת עטית מסיכה מכוח צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות 
שונות()הוראת שעה(, תש"ף-2020, ואף חייב אותה להציג בפניו את האישור. בגין התנהלות 
זו הגישה המתלוננת גם בקשת פסלות. בהחלטת הנציב נאמר, כי לא נמצא פגם כלשהו 
בכך שהשופט חייב את המתלוננת לעטות את המסכה על הפה והאף, ובכך שדרש 
מהמתלוננת להציג את הפטור, אשר היא טענה כי יש ברשותה. מחובתו של בית המשפט 
לשמור על בריאותם של כל הנוכחים באולם ולא רק על זכותה של המתלוננת לפטור 
מעטיית מסכה )ככל שהיה בידה פטור כזה(. ואכן בנסיבות העניין, איפשר בית המשפט 
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למתלוננת לקיים את הדיון בזום ובכך להימנע מחבישת המסכה מבלי לסכן את הנוכחים 
באולם בהדבקה, אולם כפי שעלה מהפרוטוקול, המתלוננת כלל לא התייחסה לאפשרות 
זו. עוד נקבע בהחלטה, כי גם לא נמצא כי בדרישה להציג את האישור הרפואי בפני 
בית המשפט יש כדי לפגוע בפרטיותה או בכבודה של המתלוננת. בנוסף, לא נמצא יסוד 
לטענת המתלוננת, כי השופט רמס "ברגל גסה" את הוראות חוק שיוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ולא נמצאו כל תימוכין לתחושתה הסובייקטיבית, כי בית 
המשפט סבור שאדם עם מוגבלות וקשיים הוא נחות מאנשים אחרים וכי ניתן להשפילו 
בשל כך. עיון בפרוטוקול העלה, כי בראש מעייניו של בית המשפט עמדה הדאגה לשלומם 

ובריאותם של הנוכחים באולם, ותו לא )מספרנו 236/21, משפחה(.

תלונה שעניינה ב"התעסקותם" של שופטי ההרכב במכשיר הסלולרי )פלאפון( שלהם 
במהלך שמיעת עדויות בהליך פלילי )עבירת רצח בנסיבות מחמירות(. בתגובתה לתלונה 
הבהירה ראשת ההרכב, כי הדבר נעשה על ידה במקרים חריגים ביותר המצדיקים זאת. 
אשר ליתר חברי ההרכב, ציינה ראשת ההרכב, כי מדובר בהרכב העמוס ביותר. כלומר: 
שופטים אלו יושבים במשך חמישה ימים מלאים בשבוע בשני הרכבים, ללא יום כתיבה. 
בנסיבות אלו, מתעורר לעיתים צורך במתן החלטות דחופות באופן מיידי לאחר קבלת 
התייחסות מחברי ההרכב המקביל, בזמן שלא תמיד ניתן לעשות שימוש במחשב בלבד. 
וזאת, עקב תקלות או בשל הצורך להיות בקשר במקביל עם מספר גורמים שאינם באולם 
)כגון: עוזרת משפטית, קלדנית, אנשי מזכירות וכו'(, ללא הפרעה לדיון המתנהל. בתגובתם 
של שני חברי ההרכב הנוספים, צוין כי "שימוש במכשיר סלולרי תוך כדי ניהול הדיונים באולם 
איננו בגדר חלופה מיטבית למתן מענה לפניות דחופות, המתקבלות במהלכם. החתומים 
מטה משתדלים להגיב לפניות דחופות במהלך ההפסקות דווקא ותוך שימוש באמצעים 
אחרים. עם זאת, כידוע, בימינו אנו, המכשיר הסלולרי איננו עוד אמצעי תקשורת בלבד אלא 
בגדר מחשב לכל דבר ועניין, מחשב שבו מותקנים יישומונים המאפשרים לקבל משימות 
דחופות, לקבל הודעות דוא"ל דחופות ואף לעיין בחקיקה בפסיקה ובמקורות מידע אחרים, 
הרלבנטיים להליך המתנהל. בשל תקלות המתרחשות תדיר, לא תמיד מתאפשר לעשות 
שימוש במערכת המותקנת על גבי המחשב הנייח המותקן באולם הדיונים למתן מענה 
לעניינים דחופים; לפיכך, במקרים חריגים, נעשה שימוש במכשיר הסלולרי ככלי עבודה. 
ככלל, נעשה הדבר בהפסקות בדיונים". בנוסף, ציינו השניים, כי בתקופה בה השתוללה 
מגפת הקורונה היה אביו בן התשעים של אחד מהם מאושפז בבית החולים במצב קשה, 
על כל המשתמע מכך; ואילו אצל חבר ההרכב השני התגלתה בעיה בריאותית קשה, מה 
שחייב את החזקת מכשיר הסלולר בהישג יד באולם הדיונים. בהחלטתו, קבע הנציב כי 
קשה לקבל התנהלות מעין זו, שבה עסוקים חברי ההרכב במהלך עדותם של העדים, 
בעניינים אחרים, חשובים ככל שיהיו, באופן הנחזה כאילו אין כל מעייניהם נתונים לתיק 
שבפניהם, אשר עוסק כאמור בדיני נפשות. עם כל ההבנה לעומס הכבד המוטל על כתפי 
השופטים, הוסיף וציין הנציב, אין בכך כדי להצדיק התנהלות מעין זו שיש בה פוטנציאל 
לפגיעה במעמדו של בית המשפט ובאמון הציבור בו. שימוש במכשיר הסלולר, אשר 
נעשה לנגד עיני הנוכחים באולם, שאינם מודעים לאיזה צורך הוא נעשה, עלול לגרום 
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לזילותו של ההליך השיפוטי בעיניהם, על כל המשתמע מכך. לאור חשיבות הנושא, ולנוכח 
הקשיים האובייקטיבים שעלו מתגובותיהם של חברי ההרכב, הפנה הנציב את תשומת 
ליבו של מנהל בתי המשפט לנושא זה, לכל טיפול שימצא לנכון, ולשיקול דעתו אם יש 
צורך לחדד את הנהלים בעניין זה. בהערתו של הנציב כאמור לעיל, מוצה בירורה של 

התלונה )466/21, מחוזי(. 

הפעלת לחץ על בעלת דין לפעול בניגוד לייעוץ משפטי של באת כוחה והתבטאות 
לא ראויה בנוגע לטיב הייעוץ המשפטי של אותה באת כוח 

המתלוננת היא אחת הנתבעים בתביעה בסכום של 3 מיליון ₪, שעניינה בהוצאת דיבה. 
התביעה הוגשה על ידי גננת ועובדות נוספות בגן ילדים )להלן: התובעות(, בעקבות שמועות 
בדבר התעללותן, לכאורה, בילדי הגן. מבין שלל הטענות שנטענו בתלונה, מצא הנציב 
לקבל את טענתה של המתלוננת בנוגע להתנהלותה של השופטת במהלך עדותה של 
אחת הנתבעות האחרות בתיק. הנציב ציין, כי כעולה מפרוטוקול הדיון, הנתבעת נתבקשה 
בחקירתה על ידי באת כוחן של התובעות להציג את הודעות הוואטסאפ שבמכשיר הטלפון 
סלולרי שלה )להלן: הבקשה(. באת כוחה של המתלוננת )ושל נתבעות נוספות, לרבות 
הנתבעת הנ"ל( התנגדה לכך, ואילו השופטת ניסתה פעם אחר פעם לשכנע אותה לשתף 
פעולה עם הבקשה ולהציג את ההודעות. תחילה, הסכימה הנתבעת לחשוף את ההודעות, 
אך באת כוחה ביקשה לצאת להפסקה, כדי להסביר לה את משמעות העניין. על כך השיבה 
לה השופטת בזו הלשון: "תסבירי לה כאן, כי תראי, אומרת לך העדה 'אין לי מה להסתיר. 
זה הווטסאפים שקיבלתי'. גברתי עוה"ד מייצגת מספר גורמים. יכול להיות שהאינטרס 
של גורם אחר הוא לא להראות את זה, אבל אינטרס של גורם אחר שבא ואומר 'הכל 
גלוי, אני אומר את האמת', אין לי בעיה עם זה. הגב' כאן מייצגת מספר גורמים ועכשיו 
צריכה לקחת בחשבון אולי שיקולים נוגדים?". דברים ברוח דומה נאמרו על ידי השופטת 
בהמשך, בעקבות חזרתה של הנתבעת מהסכמתה, לאחר שהיא שבה מהתייעצות קצרה 
עם באת כוחה. לאור האמור, קבע הנציב, כי ניסיונות השכנוע החוזרים ונשנים של השופטת 
את הנתבעת לשתף פעולה עם בקשתה של באת כוח התובעות, בניגוד מפורש לייעוץ 
המשפטי שניתן לה על ידי באת כוחה, חורגים לטעמו מהתנהלות ראויה של בית המשפט. 
יתר על כן, ציין הנציב, כי דבריה של השופטת, הרומזים על העדפתה, לכאורה, של באת 
כוח הנתבעת את האינטרסים של לקוחה אחרת שהיא מייצגת )המתלוננת( על חשבון 
האינטרסים שלה, היא אמירה פוגענית ומיותרת, שמוטב שלא הייתה נאמרת. שכן, יש 
באמירה זו משום הטלת דופי בטיב הייעוץ המשפטי שמעניקה אותה עורכת דין ללקוחותיה 

ופגיעה באמון שביניהן. התלונה נמצא מוצדקת )מספרנו 455/21, מחוזי(.

אי התייחסות מספקת לאמירות פוגעניות של בעל דין כנגד בא כוחו של הצד שכנגד

תלונה שעניינה בהתנהגותו של התובע בתיק, אשר לפי הנטען, איים על המתלונן )בא כוח 
הנתבעת( והעליב אותו במהלך דיון שהתנהל בפני השופטת. לטענת המתלונן, לא זו בלבד 
שהשופטת התעלמה מהתנהגותו ומדבריו של התובע, אלא שהיא נזפה בו על כך שהוא 
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מבזבז את זמנו של בית המשפט לאחר שהוא העיר על התנהגותו של התובע. בתגובתה 
מסרה השופטת, כי היא לא שמעה את דברי האיום שנטענו על ידי המתלונן, ועל כן היא 
לא הגיבה אליהם. לדבריה, חלק מהנוכחים באולם שמעו את הדברים, וחלקם לא שמעו, 
ומכל מקום, התובע עצמו הכחיש את האמור, והבהיר כי הוא לא התכוון לומר שהמתלונן 
ימות. השופטת ציינה, כי התנהגותו של התובע לא הייתה "פרועה ואלימה", אם כי הוא 
אכן התבטא כלפי המתלונן באופן בוטה. בנוסף, התובע עצמו הבהיר למתלונן כי הוא אינו 
מתכוון לפגוע בו, ועל כן, היא סברה כי לא נדרשת התערבות מצידו של בית המשפט מעבר 
לזו שהיא נקטה בה )הכוונה להערתה לתובע כי יתמקד בשאלות המופנות אליו בלבד(. 
בהחלטתו, הפנה הנציב לאמור בסעיף 11)ב( לכללי אתיקה לשופטים, התשס"ז-2007 
הקובע כך: "שופט יעשה כי גם אחרים ישמרו על כבודם של הנוכחים בדיון". עוד ציין 
הנציב, כי בשורה של החלטות עמדה הנציבות על חובתו של בית המשפט לשמור על 
אווירה מכבדת ומכובדת באולמו אשר תבטיח את אמון הציבור בבית המשפט ואת כבודו 
של בית המשפט. חובה זו כוללת הקפדה על כך שהנוכחים באולם הדיונים יתבטאו באופן 
נאות זה כלפי זה וכלפי בית המשפט עצמו. במידת הצורך, על בית המשפט להתערב 
ולמנוע אמירות והתנהגויות פוגעניות או מעליבות של צד אחד נגד רעהו. הדברים האמורים 
נכונים במשנה תוקף כאשר מדובר בשמירה על כבודם של באי כוחם של הצדדים. הנציב 
הטעים, כי מהחומר שבפניו עלה בבירור, כי התובע התבטא במספר הזדמנויות באופן 
בוטה ומתלהם כלפי המתלונן, והשאלה המתבקשת היא האם בית המשפט התייחס לאמור 
באופן ראוי ובמידה המתבקשת ממנו. הנציב התרשם, כי אכן המתלונן חש מאוים, וכי לא 
די היה בהערתה של השופטת לתובע, כי עליו להתמקד בשאלות שהוא נשאל, אלא היה 
עליה לנקוט בגישה מחמירה יותר עם התובע בקשר להתבטאויותיו כלפי המתלונן. יחד 
עם זאת, ציין הנציב, כי בעובדה שהמשך הדיון התנהל באופן רגוע יחסית, יש ללמד כי היה 
בהתנהלותה של השופטת היה כדי למתן את האווירה המתוחה ששררה באולם. בהערתו 

לעיל של הנציב מוצה בירורה של התלונה )מספרנו 491/21, שלום(. 

על הוצאת עורך דין מן האולם

סעיף 72)ג( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984, שכבר נדון בעבר מספר 
פעמים בתלונות שטופלו בנציבות, קובע החרגה של ההוראות המאפשרות לבית המשפט 
להורות במקרים מסויימים על הרחקתו של אדם מדיון או ממקום סמוך אליו )וכן להענישו 
לאחר שהתרה בו(, כך שהן לא תחולנה "על מי שנתון באותו ענין לשיפוט משמעתי על פי 
חוק לשכת עורכי הדין, והוא נמצא באולם בית המשפט לרגל תפקידו". באחת התלונות 
קבע הנציב, כי בית המשפט אינו מוסמך להורות לעורך דין, המייצג רשות שלטונית בהליך 
שיפוטי, לצאת מן האולם ולחדול לייצג בפניו את הרשות באותו הליך; כמו כן, אין בית 
המשפט מוסמך להורות, כי במקום עורך הדין שהוצא מן האולם, יתייצב באולמו ויופיע 
בהליך, מטעם הרשות, עורך דין אחר )שבשמו אף נקב בית המשפט(. התלונה אף נמצאה 
מוצדקת בכל הנוגע לאי רישומו של הפרוטוקול כדבעי בעניינים אלה וכן אשר לסירובו 



69

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

ט
פ

שו
ת 

הגו
תנ

ה
 :8

ק 
פר

החוזר ונשנה של בית המשפט להכריע לגופו של ההליך שבפניו ולבקש לסיימו בפשרה 
בין בעלי הדין )תמצית, מספרנו 464/21, ענינים מקומיים(. 

עורך דין שייצג נפגעי עבירה בהליך שהוגש נגד הנאשם, הלין על שבית המשפט הורה 
על הוצאתו מאולם הדיונים. בהחלטתו בתלונה שב ועמד הנציב על פרשנותה של הוראת 
סעיף 72)ג( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984, שכבר עמדה לפתחה 
של הנציבות פעמים רבות בעבר. הוראה זו אוסרת על הוצאתו מאולם הדיונים של עורך 
דין הנמצא בו מכורח תפקידו, והוראה זו חלה גם על המייצג את נפגעי העבירה. אשר 
על כן, קבע הנציב, כי לא היה מקום להורות על הוצאתו של המתלונן מהאולם, אף אם 
סבר בית המשפט, כי הלה לא נהג כהלכה והפריע לניהול הדיון. עוד הוסיף הנציב, כי את 
מהלך הדברים בעניין זה היה צריך השופט לתעד כדבעי בפרוטוקול. עם זאת, קבע הנציב, 
כי לא ניתן להתעלם מהאווירה הקשה והאלימה שבה התנהל ההליך נשוא התלונה, כפי 
שהדבר בא לידי ביטוי בפרוטוקולי הדיונים. לפיכך, הסתפק הנציב בהערה לשופט על 
הוצאת המתלונן מהאולם ואי תיעוד הדברים בפרוטוקול, ובכך מוצה בירורה של התלונה 

)תמצית, מספרנו 926/20, מחוזי(.

בתלונה שהוגשה לנציבות על שופטת בית המשפט לענייני משפחה, התעוררה השאלה, 
אם ראוי שבית המשפט יורה לעורך דין הנשוי לתובעת, המנהלת הליכים נגד בעלה הקודם 
ואביהן של בנותיה הקטינות, לצאת מהאולם בדיון חירום בעניינן של הקטינות, ולא להתיר 
לו לפעול כמייצג נוסף בדיון, על אף שבידו יפוי כוח מהאם. מדובר היה במקרה שבו נקבע 
בתסקיר כי מצבן הנפשי של הקטינות מידרדר עקב הקונפליקט בין הוריהן, וכן כי קיים 
קושי ביחסים שבין המתלונן לבין הקטינות. הדיון נקבע כדיון חירום למחרת הגשת בקשה 
בהולה של האפוטרופא לדין, לאחר שועדה של גורמי המקצוע שהתכנסה בעניין לא 
הצליחה להגיע לתמימות דעים באשר לזמני השהות עם הקטינות, בנסיבות בהן אביהן 
של הקטינות לוקה בנכות נפשית והודיע כי אין ביכולתו לקיים עימן את זמני השהות. בדיון 
החירום שנקבע, החליטה השופטת לקבל את עמדת האב, שהתנגד לנוכחות המתלונן, 
והורתה למתלונן לצאת מהאולם בהחליטה, כי האם מיוצגת זה מכבר על ידי עורך דין 
מטעם הסיוע המשפטי, ולכן לא ייגרם לה כל נזק. המתלונן הלין על ההחלטה וטען, כי 
היא פוגעת בזכותה של האם לבחור את בא כוחה. כן טען, כי לא קיבל זכות טיעון טרם 
ההחלטה שהורתה על יציאתו מן האולם. בהחלטת הנציב נקבע, כי ההחלטה ניתנה טרם 
שהמתלונן קיבל הזדמנות לטעון את טענותיו, וכי הקביעה בדבר ניגוד עניינים לכאורה בין 
טובת הקטינות לבין ייצוגה של האם על ידיו, נעשתה מבלי שניתנה לו האפשרות להגיב 
לכך. עוד נקבע בהחלטה, כי אכן ככלל, על בית המשפט להימנע משימוש באמצעי של 
הוצאת עורך דין מן האולם, שכן מדובר בצעד קיצוני שאינו עולה בקנה אחד עם הוראת 

סעיף 72)ג( לחוק בתי המשפט. 

עם זאת קבע הנציב, כי מקובלת עליו עמדת השופטת, כי במקרה דנן התקיימו הנסיבות 
החריגות הקבועות בהלכת אל מדאמין )רע"א 9930/17(, בגדרן רשאי בית המשפט להכריע 
בסוגיה שבאתיקה מקצועית של עורכי דין, לרבות ניגוד עניינים, תוך כדי ההליך המשפטי 
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המתנהל בפניו. זאת, משום שמדובר בסוגיה אתית שאינה עומדת בפני עצמה אלא יש 
לה השלכות על הדיון ועל זכויות הצדדים, לרבות הקטינות. במקרה שלפנינו קבע הנציב, 
כי מוטלת הייתה על בית המשפט חובה להכריע בסוגיית הייצוג, לאור החשש כי נוכחותו 
של המתלונן באולם לא הייתה מאפשרת לבית המשפט לנהל דיון ענייני, שנקבע בהתראה 
קצרה, נוכח דאגה עמוקה לשלומן הנפשי של הקטינות. בכך מוצה בירור התלונה )תמצית, 

מספרנו 497/21, משפחה(.

מתלונן הלין על כך, שבדיון הוכחות שהתקיים בבית המשפט לענייני משפחה, הורה השופט 
על הוצאתם של בעלי הדין מהאולם "מנימוקי קורונה", באופן שבאולם נשארו רק עורכי 
הדין והעדים. בהחלטת הנציב נאמר, כי אכן, ככלל, כפי שקבע הנציב בעבר, בהעדר 
נסיבות יוצאות דופן, יש לאפשר לבעלי הדין להיות נוכחים בדיון המתקיים בעניינם )"על 
חובתו של בית המשפט לאפשר לבעלי הדין להיות נוכחים בדיון המתקיים בעניינם ולקבל 
את הסכמתם להצעה מטעם בית המשפט", תמצית, מספרנו 609/19, משפחה(. אלא 
שבנסיבות העניין ולאור מגבלות הקורונה, מצא הנציב כי אכן התקיימו נסיבות יוצאות 
דופן המצדיקות סטייה מהכלל. כך, כפי שהבהיר השופט בתגובתו, באולמו נתלה שלט 
מטעם הנהלת בתי המשפט לפיו בשל אילוצי קורונה מותרת בו נוכחות של שישה אנשים 
בלבד. בפרוטוקול נרשם בעניין זה, כי בשל כללי התו הסגול שלא מאפשרים נוכחות של 
יותר מ-6 אנשים ובהסכמת באי כוח הצדדים "נמצאים מחוץ לאולם בשלב זה התובע, 
הנתבעת 1 והעד...". לאור בקשת הצדדים שלא להיות נוכחים בדיון, הדבר הותר להם. 
השופט הבהיר בתגובתו, כי אילו ביקש המתלונן בזמן אמת להיות נוכח בדיון, ניתן היה 
למצוא לכך פתרון דוגמת הוצאת המתמחה ממשרד ב"כ התובע מהאולם ונוכחות לסירוגין 
של התובע והנתבעת במהלך חקירת העדים. אלא שהמתלונן לא ביקש זאת, ולכן בנסיבות 
העניין, בהתקיים נסיבות יוצאות דופן ולאור הסכמתו והסכמת בא כוחו שלא להיות נוכח 
באולם, לא מצא הנציב פגם בהתנהלות השופט בעניין זה )מספרנו 289/21, משפחה(.

התבטאות כלפי בעל דין 

נדחתה תלונה של מתלונן שטען, כי כבר בתחילת הדיון גיבשה השופטת עמדה חד צדדית 
נגדו, כאשר התבטאה באומרה כי ההליכים שנקט הם "הליכי ירושה לפני המוות". בירור 
התלונה מעלה, כי השופטת אכן הביעה בדיון את התרשמותה, כי מדובר בהליכי ירושה 
לפני המוות, אולם הנציב לא מצא, כי יש בכך משום התבטאות בלתי ראויה מצידה, ובוודאי 
לא כזו המקימה חשש ממשי למשוא פנים או מראית עין של משוא פנים. כפי שמעלה 
הבירור, בדיון התברר שהמתלונן לא היה בקשר עם אימו במשך שנים רבות, וכי במהלך 
הדיון הוא התעניין ברכושה בלבד ולא הפגין כל דאגה לשלומה. בנסיבות אלה, הביעה 
השופטת את התרשמותה כאמור, ומדובר בהתרשמות סובייקטיבית של בית המשפט, אשר 
הנציב אינו מוסמך להתערב בה. אשר לטענת המתלונן כי הדברים לא נרשמו בפרוטוקול, 
הרי שכאשר ביקשה באת כוחו לרשום את הדברים, שנאמרו במסגרת דיון לא פורמלי, 
נרשמו הדברים מפיה ובכך למעשה נכללו בפרוטוקול. זאת ועוד: מדבריו של בא כוח הצד 
שכנגד עולה, כי גם לאחר שהביעה השופטת את התרשמותה האמורה, היא הקשיבה לב"כ 



71

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

ט
פ

שו
ת 

הגו
תנ

ה
 :8

ק 
פר

המתלונן בסבלנות ובקשב רב ודעתה לא ננעלה. המתלונן טען עוד, כי כשביקשה באת 
כוחו לחקור את העובדת הסוציאלית פנתה אליה השופטת באמרה: "את חדשה אצלי? 
אצלי באולם לא חוקרים עובדות סוציאליות". בתגובתה לתלונה לא הכחישה השופטת 
את האמירה, ומסרה כי בפתח הדיון היא הסבירה כי אינה מאפשרת להעמיד את העו"ס 
לחקירה על תסקירה וכי במהלך הדיון יתבררו טענות המתלונן נגד התסקיר, ובמידת 
הצורך יופנו לעו"ס שאלות לבירורן. זאת, בהתאם להלכה הפסוקה, לפיה דרך המלך היא 
שמיעת טענות הצדדים בעקבות הגשת התסקיר ולא חקירת פקיד הסעד. דברים ברוח 
זו נאמרו גם על ידי בא כוח הצד שכנגד ועל ידי האפוטרופא לדין. יש להעיר, עם זאת, 
כי עו"ד סמדר טובי באת כוח היועמ"ש, אישרה שנאמרה ההתבטאות האמורה. בנסיבות 
אלה מצא הנציב להעיר, כי משופט משפחה נדרשת זהירות ורגישות מוגברת, וכי ניתן 
להביא לידיעת הצדדים את הפרקטיקה המקובלת בבית המשפט לענייני משפחה בעניין 
חקירת עו"ס ללא הפניית הערות אישיות לבעל דין או לבא כוחו )"את חדשה אצלי?"(. 

בכפוף להערה זו, התלונה נדחתה )מספרנו 817/20, משפחה(.

באחת התלונות הודתה שופטת, כי גילתה קוצר רוח כלפי נתבע ובאת כוחו, לאחר שהסתבר 
לה כי הגנתו מפני התביעה תלויה על בלימה. ב"כ הצד שכנגד מסר, כי אכן הדיון היה סוער 
וכי בית המשפט התבטא "באופן מעט חריג", הגם שלא היה מדובר "באירוע יוצא דופן 
המצדיק הגשת תלונה". בהחלטתו קבע הנציב, כי כפי שהבהירה הנציבות בעבר, לעולם 
חייב בית המשפט לנהוג במתינות, אף אם לסברתו בעלי הדין או באי כוחם אינם נוהגים 
בדרך הראויה לשיטתו. בוודאי שיש להימנע מהתבטאויות פוגעניות כלפי מי מהצדדים, 
ולא כל שכן להביא למצב, בו בעל דין או בא כוחו יוצאים מן הדיון בתחושת השפלה. 
בנסיבות העניין מצא הנציב להסתפק בהערה לשופטת על חוסר הסבלנות שגילתה ועל 
התבטאויות מסוימות מצידה, אשר יצרו תחושה סובייקטיבית של השפלה לנתבע ולבאת 

כוחו, ובכך מוצה הטיפול בתלונה )מספרנו 522/21, שלום(.

התבטאות כלפי עורך דין

מתלוננת, עורכת דין, אשר ייצגה את הוריה בתביעה )ובתביעה שכנגד( הלינה לנציבות 
על התנהלותו של השופט בדיון שהתקיים. לדבריה, כבר בפתח הדיון הוא "החליט" כי 
"חבל על הזמן שלו והוא לא צריך לדון בתיק כזה כי זה לא תיק של מחוזי"; לא איפשר 
לה לטעון, ו"הכריח" את ב"כ הצדדים לצאת ולהידבר ביניהם. כששבו לאולם והיא הודיעה 
שהצדדים לא הגיעו להסכמות, החל השופט לצעוק עליה, התעמת איתה בצורה מבישה 
)שהוא יחליט מתי היא תטען ומתי לא לפי איך שהוא מנהל את האולם(, ותוך כדי צעקות 
הרטיב את האצבע בלשונו והושיט אותה לפנים כמי שמנסה לומר – ככה, בערך, לפי 
הרוח. בשלב זה היא ביקשה מהשופט בנימוס שיפסיק לצעוק ולאיים עליה כי זה לא נעים 
לה, אך הוא איבד את העשתונות, נעמד על רגליו כעומד לצאת מהאולם וצועק לעברה 
תוך כדי יציאתו שעליה לדאוג שהלקוחות יגיעו לדיון בתוך "20 דקות". היא השיבה, כי 
התובעים הם אנשים מבוגרים מעל גיל 80 ומצויים בקבוצת סיכון. השופט התיישב וביקש 
שהם יגיעו למחרת, אך היא השיבה שאין ביכולתם לעשות כן. השופט, אשר ככל הנראה, 
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כך לדבריה, הבחין שעו"ד שנלוותה אליה רושמת פרוטוקול של מה שנאמר בדיון, הורה 
לקלדנית להכניס משפט זה לפרוטוקול. השופט הכתיב לפרוטוקול שהוא מביע צער על 

כך שהיא מפרשת את דרישתו להגעת התובעים באופן מיידי כצעקות ואיומים. 

בהחלטה שניתנה בתלונה, הובאו בהרחבה תגובותיהם של כל הגורמים אליהם פנינו )השופט, 
ב"כ הצד שכנגד, עו"ד שנלוותה אל המתלוננת, הקלדנית אשר הקלידה את הדיון(, זאת על 
מנת לקבל תמונה שלמה, ככל האפשר, של מה שהתרחש במהלך הדיון. הבירור העלה, כי 
בשלב מסויים התנהל הדיון בטון צורם למדי, וניתן להבין את סערת רוחה של המתלוננת 
למשמע דרישתו של השופט כי הוריה יתייצבו באולם תוך זמן קצר. מדובר בישיבת קדם 
משפט שנייה, אשר לא נועדה להתקיים בנוכחותם של בעלי הדין, ותחושתה הסובייקטיבית 
הקשה של המתלוננת, עורכת דין למעלה מ-20 שנים, לא הייתה תלושה מן המציאות. 
עוד קבע הנציב, כי דומה, כי אין חולק על מה שארע באולם )דיון סוער בחלקו; דרישת 
השופט שהתובעים יתייצבו באולם; הרטבת האצבע בלשון והושטתה לחלל האוויר, שגם 
ב"כ הצד שכנגד אישרו אותה(, ונראה כי המחלוקת נסבה על עוצמת הדברים המיוחסים 
לשופט בעיני המתבונן – היינו, האם הם חרגו מגבולות הטעם הטוב, אם לאו. על יסוד 
הנתונים שבפניו, לא יכול היה הנציב לקבוע מסמרות בעניינים אלו. יחד עם זאת, חזר 
הנציב והזכיר את חובתו של שופט לנהוג בנוכחים בדיון לפניו באורח מכובד, בסובלנות 
ובאדיבות, ולהשרות באולם בית המשפט אווירה נינוחה )כלל 11 לכללי אתיקה לשופטים, 
התשס"ז-2007(. הנציב העיר, כי היה מקום לתעד בפרוטוקול, ולו בתמצית, את דבריה של 
המתלוננת לגופו של עניין, שכן מעיון בפרוטוקול עולה כי מופיעות בו הערות בית משפט 
והחלטה שניתנה, וביניהן רק מספר משפטים קצרים מפיה של המתלוננת )אין מאומה 

מפי ב"כ הצד שכנגד(. בהערה זו מוצה בירורה של התלונה )מספרנו 510/21, מחוזי(. 

דיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים של עציר התקיים באמצעות שיחת ועידה חזותית, 
בהשתתפות העציר, המתלונן, שהוא עורך דין, וב"כ המדינה. לדברי המתלונן, הוא נעתר 
לבקשתו של בא כוחו של העציר )עורך הדין אחר( והתייצב לדיון במקומו. בדיון, ביקש 
ממנו השופט להקריא לעציר את כתב האישום. המתלונן ביקש לדחות זאת למועד אחר, 
אליו יתייצב בא כוחו של העציר, אך השופט התעקש שהוא יקריא את כתב האישום. תוך 
כדי הקראתו של כתב האישום על ידו, הבחין המתלונן שהשופט "מסתכל לנוכחים באולם 
ולעורכי הדין שנכחו באולם ואומר בקול רם 'זו הבעיה שעורכי דין לא מבינים ולא יודעים 
את שלבי סדרי הדין'", ודחה את הקראת כתב האישום למועד אחר. המתלונן טוען, כי דבריו 
של השופט העליבו אותו עד מאוד והוא חש עצמו מושפל בפני הנוכחים בדיון. השופט 
אישר בתגובתו לתלונה את האמירה שיוחסה לו, בנוסח כזה או אחר, והביע צערו על כך. 
הוא מסר כי הדברים נאמרו מתוך תסכול ובוודאי שלא מתוך כוונה לפגוע, וכל כוונתו הייתה 
להיטיב עם העצור ולמנוע הבאתו לדיון נוסף ומיותר במיוחד בימים אלו של התפרצות 
מגפת הקורונה על כל המשמעויות הנוספות הנלוות לכך. הנציב קבע בהחלטתו, כי נראה 
שהשופט אכן אמר את הדברים המיוחסים לו בתלונה, בנוסח כזה או אחר. גם אם מדובר, 
לדעת השופט, באמירה שהיא רלבנטית להליך שהתקיים בפניו, נראה כי ניסוחה והקשרה 
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של ההתבטאות פגעו ברגשותיו של המתלונן, שהוא עורך דין. השופט הביע התנצלותו על 
כך, ומסר כי בכוונתו להבהיר את הדברים גם באופן אישי למתלונן. בהערה לשופט על 

התבטאותו הבלתי מוצלחת מוצה בירורה של התלונה )מספרנו 47/21, שלום(.

עורך דין שייצג נתבעים בתיק הלין על כך, כי לאחר שב"כ התובעת טען בהרחבה והשופטת 
האזינה לדבריו בקשב ובסבלנות, היא פנתה אליו, אל המתלונן, ואמרה לו: "אתן לך לטעון 
על מנת שתוציא את היומית שלך לפחות", כאשר השופטת וב"כ התובעת "החלו צוהלים" 
מיד לאחר דברים אלו. השופטת אישרה את אמירת הדברים והסבירה בתגובתה לתלונה 
את ההקשר שבו הם נאמרו והוא, שהמתלונן ישיב לטענות ב"כ התובעת, למרות "שהכל 
כבר נאמר", וציינה כי הדברים נאמרו בחוש הומור וברוח טובה. הנציב קבע בהחלטתו, כי 
גם אם הדברים נאמרו בהומור, ניתן היה לוותר עליהם – מדובר באמירה מיותרת שאינה 
תורמת מאומה, ויש בה כדי לגרום לתחושה של זלזול כלפי מי שאליו היא מכוונת. המתלונן 
רשאי היה לטעון, גם אם לדעת השופטת לא היה בדבריו כדי לחדש. זאת ועוד, כאשר 
לאותן המלים או סמוך לאמירתן נלוו צחוק או חיוך )והשופטת מאשרת שהיא חייכה וב"כ 
התובעת צחק(, הרי שגם אם נעוץ הדבר בנסיבות אחרות )כגון, קושי בהחזרת תמונות לידי 
ב"כ התובעת, כפי שארע כאן(, ניתן להבין ללבו של המתלונן שחש עצמו פגוע מהסיטואציה 
בכללותה, ומכך היה ראוי להימנע. בהערה זו מוצה בירור התלונה )מספרנו 150/21, שלום(.

התבטאות כלפי נלווה לבעל דין בדיון

באחת התלונות טענה מתלוננת, אשר נלוותה לבעל דין בדיון בעניינו, כי השופט צרח עליה 
מספר פעמים: ''תעופי מפה תעופי מפה'' וכי היא יצאה מהאולם כשהיא מבוזה ובבושת 
פנים. בתגובתו לתלונה לא הכחיש השופט את דבריו למתלוננת אך תיאר את התנהלותה 
הבוטה באולם ובמהלך הדיון, דבר שגרם לו להחליט כי יש מקום להוצאתה מן האולם. 
בהחלטתו קבע הנציב, כי גם כאשר סוערות הרוחות, וגם כאשר בעלי דין או נוכחים באולם 
אינם נוהגים כהלכה, שומה על בית המשפט שלא להיגרר אחריהם ולהימנע מלהתבטא 
באופן שאינו ראוי. מוטב היה, אפוא, כי סגנון התבטאותו הבוטה של השופט כלפי המתלוננת, 
אשר מן הבירור הסתבר כי הוא גרר אחריו תגובה נוספת מצדה של המתלוננת שלא 
הידרה בכבודו של בית המשפט, היה נמנע, גם אם הוא בא בלהט האירוע, וכך מצופה 
מהיושב בדין לנהוג. בהערות הנציב מוצה בירורה של התלונה )מספרנו 796/21, שלום(.

התבטאות כלפי עותר בעתירת אסיר

מתלונן, אסיר פלילי, אשר נדון למאסרי עולם לא קצובים בגין רצח ילדיו, הלין על התנהגות 
שופטת שדנה בשלוש עתירות אסיר שהגיש. לדבריו, השופטת זלזלה בעתירותיו כשהיא 
מתבטאת, בין היתר, כי אין לצפות ממנה "להיכנס למוחו של העותר שעשה מה שעשה". 
ב"כ המתלונן מטעם הסניגוריה הציבורית מסר בתגובתו לתלונה, כי במהלך הדיון אמרה 
השופטת, כי לא ניתן לצפות ממנה להיכנס לראשו של אדם אחר ובוודאי שלא לראשו 
של אסיר שביצע מעשים כשל המתלונן וכי לאחר הדיון המתלונן, הסובל מקשיים נפשיים 
משמעותיים, היה נסער מאוד, בכה וציין כי אמירת השופטת דרדרה את מצבו הנפשי למצב 
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בו היה נתון לפני שנים רבות. כמו כן הציג ב"כ המתלונן התכתבות שלו עם הסניגוריה 
הציבורית, לאחר הדיון, בה עדכן אותה בדברים. בהחלטתו התייחס הנציב לדברי השופטת 
בתגובתה לתלונה, כי לא זכורות לה התבטאויות שהשמיעה בעל פה בשעת הדיון וכי היא 
שוללת כל אפשרות שהתייחסה בזלזול כלפי המתלונן, ולדבריה לא נאמרו על ידה אמירות 
שמטרתן לקנטר אותו. עם זאת, טענת המתלונן על התבטאות השופטת מוצאת תימוכין 
של ממש בדברי באי כוחו כמו גם בהתכתבות שהציג. לאור זאת, ומאחר שההתבטאות 
המדוברת לא הוכחשה באופן דווקני על ידי השופטת ועל ידי נציג שב"ס בדיון אלא באופן 
כללי, ניתן לקבוע ברמה גבוהה של ודאות כי הדברים אכן נאמרו, כטענת המתלונן. אין 
צריך לומר, הוסיף הנציב, כי התבטאות מעין זו הינה מיותרת ויש בה כדי לפגוע, שלא 
לצורך, במתלונן שעה שהעבירות בהן הורשע בדין אינן רלבנטיות כלל להכרעה בעתירות 
שהגיש. לא אחת העירה הנציבות, כי שומה על בית המשפט להימנע מהשמעת הערות 
פוגעניות ומיותרות, לא כל שכן, שעה שמדובר בהתבטאות שאינה רלבנטית כלל להליך 

שבפניו. התלונה נמצאה מוצדקת בעניין זה )מספרנו 489/21, מחוזי(.

הפעלת לחץ על צדדים להידבר ביניהם או להגיע להסדר או איום בהשתת הוצאות

מתלוננת הלינה על כך, ששופטת משפחה הפעילה עליה לחץ בלתי ראוי להסכים לפשרה, 
כאשר איימה עליה, כי אם לא תסכים למחיקת התביעות שהגישה, יוטלו עליה הוצאות בסף 
50 אלף ₪ לכל תיק. הנציב קיבל את התלונה וקבע, כי על בית המשפט להימנע מהפעלת 

לחץ בלתי ראוי על צד להסכים להצעת בית המשפט, בין היתר באיום בהשתת הוצאות 
בסכום גבוה. אין מניעה לכך שבית המשפט יידע בעל דין שעלולות להיפסק נגדו הוצאות, 
אולם אם בנוסף לכך נוקב בית המשפט בסכום ההוצאות הגבוה שיושת על המתלונן אם 
לא יקבל את הצעת בית המשפט, כי אז לא ניתן להתעלם מן החשש, כי האיום בהטלת 
ההוצאות יצר לחץ בלתי ראוי על המתלונן, שלא יותיר בידו ברירה, אלא להסכים להצעת 

בית המשפט. התלונה נמצאה מוצדקת )תמצית, מספרנו 55/21, משפחה(.

באחת התלונות שב ועמד הנציב על הפסול שבנסיונות חוזרים ונשנים לסיים הליך על 
דרך הפשרה, חרף עמדת בעלי הדין, כשבמקרה דנן אף הדבר היה לאחר שכבר הסתיים 
שלב ההוכחות והתיק טרם נקבע לסיכומים בשל כך. על כך כבר העירה הנציבות פעמים 
רבות בעבר. עוד קבע הנציב בהחלטתו בתלונה, בהיבט אחר נוסף, כי שומה על היושב 
בדין להתחשב גם ביומנו ובצרכיו של עורך הדין, וכי ככלל ובהעדר סיבה לסתור, יש ליתן 
אמון בדבריו של עורך דין אודות מועדי דיונים אחרים הקבועים לו )תמצית, מספרנו 

235/21, עבודה אזורי(.

המתלונן, ראש רשות מקומית בעבר, הגיש תביעה לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, 
נגד מי שנבחרה לכהן תחתיו כראשת הרשות המקומית. בהחלטתו דחה הנציב את מרבית 
טענותיו של המתלונן, ואולם, הוא מצא להעיר לשופט על מאמציו המרובים להביא את 
הצדדים לידי הסכמה, אשר חרגו במקרה הנדון מן הרצוי. הנציב הפנה להחלטות קודמות 
שניתנו בנושא זה, שבהן נקבע, בין היתר, כך: "על השופט להימנע מלהיטות יתר לסיום 
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הסכסוך בפשרות" )מספרינו 464/04; 86/05(. כלומר, כאשר הצעות בית המשפט להגיע 
לפשרה הופכות להפצרות חוזרות ונשנות – יש בכך טעם לפגם ומראית עין של לחץ 
לפשרה, ולפיכך שכרה של פשרה – בהפסדה; "תכופות הזמן והמשאבים המוקדשים 
לניסיונות הפשרה מוציאים את רווח הפשרה בהפסד המתבטא באמון המתדיינים במערכת 
הצדק, ולעיתים מתבטא גם בזמן השיפוטי שאינו נחסך" )מספרינו: 843/07; 41/16(.; וכן - 
"עלול ניסיון שמתמשך יתר על המידה להיראות ככפיית הצעת ההסדר על הצדדים שלא 
ברצונם" )מספרינו 651/10; 114/17(. קרי, הצעות חוזרות ונשנות לפשרה עלולות להוביל 
לתחושת "אין ברירה" אצל הצדדים באופן שאין עוד טעם בניהול ההליך. הנציב התרשם 
גם מהתבטאויותיו של השופט במסגרת החלטותיו, שתרמו אף הן לתחושת הלחץ הבלתי 
ראוי מצד בית המשפט לקבל את הצעתו. נוכח התרשמותו החיובית של הנציב מהאופן 
בו נוהל ההליך בכללותו על ידי השופט, הוא מצא להסתפק בהערותיו אלו, שבהן מוצה 

בירור התלונה )מספרנו 357/21, שלום(. 

התבטאות או התנהגות שופט במסגרת פסק דין או החלטה 	

בירורה של תלונה העלה, כי רובו ככולו של פסק דין רחב היקף הועתק, שלא על דרך 
הציטוט או ההפניה, מסיכומי הנתבעת ומהחלטות שיפוטיות קודמות שניתנו בהליך. 
בהחלטתו בתלונה עמד הנציב על הפסול שבהתנהלות זו מצדו של השופט, בהיבטים 

שונים. התלונה נמצאה מוצדקת בעניין זה )תמצית, מספרנו 331/21, עבודה אזורי(.

בעקבות בירורה של תלונה נמצא, כי בפסק דין מתח בית המשפט ביקורת חריפה על צד 
שלישי, איש ציבור, והכול מבלי לקבל את עמדתו ותגובתו קודם לכן. בהחלטתו הדגיש 
הנציב, כי שאלת סמכותו של הנציב לבחון אמירות פוגעניות בהחלטה או בפסק דין של 
בית המשפט, נבחנה עוד בימיה הראשונים של הנציבות. במספר החלטות שניתנו בשנים 
האחרונות הובהר, כי חופש הביטוי, במובן עצמאות הביטוי, חל גם על שופטים היושבים 
על מדין, דבר המבטא את עצמאותם השיפוטית, ואין מקום, ככלל, כי הנציבות תתערב 
בכך, כל עוד מדובר בעניין הנוגע למשפט. עוד הודגש, כי מלאכת השיפוט כרוכה, לעיתים, 
בהבעת דעה לגבי עניינים הנדונים במהלך המשפט, וגם אם אותה דעה עלולה לגרום 
לתחושה סובייקטיבית של פגיעה בצד זה או אחר להליך המשפטי, אין לאותו צד חסינות 
מפני ביקורת, כל עוד היא רלוונטית למשפט והיא אינה חורגת מעבר לסביר ולמידה 
הראויה. הנציב הבהיר, כי לא כך הדבר, שעה שבית המשפט מותח ביקורת חריפה על צד 
שלישי )שלא נכח בדיונים( ומגיע למסקנות מבלי שתגובתו תהיה לנגד עיני בית המשפט. 
הנציב הוסיף, כי לאור העובדה שהביקורת נמתחה על איש ציבור, הרי על מנת לצמצם 
את הנזק שנגרם למתלונן, ישקול בית המשפט אם יש מקום לתקן או להבהיר את הדברים 

שנכתבו בפסק הדין בעניינו של המתלונן )תמצית, מספרנו 3/21, עניינים מקומיים(.

בהחלטה בתלונה שנסובה על נושאים רבים )שנדחו ברובם( מצא הנציב להעיר לשופט 
בנוגע להתבטאותו במסגרת החלטה שניתנה על ידו במהלך דיון. וזו לשון ההחלטה - "מדובר 
בתביעה על סך 9,000 ש"ח אשר מעסיקה את בית המשפט בבקשות רבות ומיותרות". 
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הנציב ציין, כי מדובר לטעמו באמירה מיותרת, שיש בה כדי לגרום לנוכחים תחושה של 
קוצר רוח מצד בית המשפט בניהול ההליך. וזאת, בשעה שלפי התרשמותו של הנציב 
מתיק בית המשפט, כלל לא הוגשו במסגרת ההליך בקשות "רבות ומיותרות" )מטעם שני 
הצדדים גם יחד(, וכך גם ניתן היה ללמוד מתגובת השופט עצמו ביחס לבקשות שהגישו 

הנתבעים. בהערה זו מוצה בירורה של התלונה )מספרנו 614/21, שלום(.

חשוד נעצר לאחר שהתברר כי הוא העלה מספר רב של סרטונים לרשת החברתית המתעדים 
שוטרים, ובעיקר שוטרות, בעת עבודתם, תוך מלל מיני ברקע של הסרטונים, והוא נחשד 
בביצוע עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות והחוק למניעת הטרדה מינית. השופט שדחה 
את בקשת המעצר כתב בהחלטה, כי הפרסומים אינם פוגעניים, אלא דווקא "מחמיאים" 
לשוטרת. על אמירה זו נסבה התלונה. בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי בדיעבד, ולאחר 
בחינה נוספת של הדברים, ברור לו שהניסוח בו נקט היה מרחיק לכת ושגוי לחלוטין, 
וכי היה עליו להתנסח ביתר זהירות ולהבהיר את כוונתו באשר לתוכן המילים שליוו את 
קול )אודיו( הסרטונים, ומכל מקום להימנע מלעשות שימוש במילה "מחמיא", שלה יש 
קונוטציה חיובית שאינה מתאימה כלל לתיאור משמעות המלל שליווה את הסרטון. הנציב 
קבע בהחלטתו, כי נוכח מהות ההחלטה שנתן השופט ולפי הקשרם של הדברים, המילה 
"מחמיאים" מהווה תוספת מיותרת, וניתן היה להסתפק במסקנה לפיה הפרסומים אינם 
פוגעניים. התוספת "מחמיאים" גם חורגת מהשאלה שבה נדרש השופט להכריע באותו 
השלב - אם קיים חשד סביר לביצוע עבירה, אם לאו. יש לומר את המובן מאליו, כי על 
שופט ליתן החלטה עניינית, ולא לשרבב לתוכה אמירה אשר לפי פשוטו של מקרא, יש 
בה משום הבעת עמדה סובייקטיבית שלו. עוד קבע הנציב, כי התבטאות זו ממחישה עד 
כמה על שופט להיזהר בדבריו, ולהימנע משימוש במילים מיותרות, אשר עלולות לפגוע 
ברגשותיו של ציבור מסויים, באופן שיקשה לאחר מכן להסביר בצורה משכנעת למה 
הייתה כוונתן או לנסות ולצמצם את הנזק שהן גרמו. בהביאו בחשבון את דברי החרטה 
וההתנצלות שהביע השופט, ואת הביקורת שערכאת הערעור מתחה על התבטאותו, מצא 

הנציב כי בהערה זו מוצה בירור התלונה )תמצית, מספרנו 413/21, שלום(.

בהחלטה שנתן שופט נאמר, כי נוכח "זהות המשיב" )הוא המתלונן( הוא מורה שהתיק 
יוחזר להנהלת בתי המשפט, אשר הפנתה אליו את התיק. המתלונן, עורך דין, הלין על 
לשון ההחלטה ותהה האם העובדה שהעלה בעבר בקורת על מקצת השופטים בבית 
המשפט, היא הסיבה לכך. הנציב קבע בהחלטתו, כי ההחלטה היא סתומה וחסרת הנמקה. 
המילים "זהות המשיב" גרמו למתלונן, ובצדק, לפנות אל השופט ולבקש להן הסבר. 
מטעם זה פנינו גם אנו אל השופט, לאחר קבלת תגובתו לתלונה - כדי להבין מה ב"זהות 
המשיב" הביא אותו להורות על העברת התיק, ואולם גם בתשובתו המשלימה לא קיבלנו 
מענה לכך. המתלונן זכאי היה להבין לאשורה את ההחלטה הנוגעת אליו באופן אישי, 
והתשובה לפיה מדובר ב"החלטה שיפוטית" לאו תשובה היא במקרה זה. כך, למשל, יכול 
היה השופט להבהיר, האם הוא מנוע מלשבת בדין בשל היכרות עם המתלונן, או, למשל, 
משום שמתקיימת אחת העילות המנויות בסעיף 77א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 
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התשמ"ד-1984, כשאז הייתה קמה למתלונן האפשרות לערער על ההחלטה לנשיאת 
בית המשפט העליון. היה על השופט להבהיר בהחלטתו, מה יש בה ב"זהות המשיב" כדי 
להצדיק את החזרתו של התיק להנהלת בתי המשפט, ושלא להותיר בידי המתלונן את 
מלאכת הפרשנות. הבהרה כזו הייתה עשוייה לייתר את הגשת התלונה. בהערה זו מוצה 

בירור התלונה )מספרנו 63/21, שלום(.

בהחלטה שניתנה, הזכיר השופט סיפור על "שדון שובב" אשר כביכול לחש באזניו מדוע 
הוא ממשיך לטפל בתיקיו של המתלונן, עורך דין, וכי רובם המכריע של עורכי הדין 
העוסקים בתחום שבו עוסק גם המתלונן הם ענייניים ונחמדים ומוטב שיתעסק רק איתם. 
לטענת המתלונן פירוש הדברים הוא, כי השופט רואה בו כמי שנמנה על אותו אחוז בודד 
של עורכי הדין "הלא נחמדים" וגם קרא לו "שילך קיב..." )כביכול בשפתו של השדון(. 
על שנאמר בהחלטה לגבי ה"שדון השובב", מסר השופט בתגובתו לתלונה, כי זו אחת 
מהדרכים ששופטים נוהגים לרמוז לצדדים בדרך עדינה את שבסתר ליבם, וגם שופטים 
אחרים בחרו להשתמש בדרך עקיפה זו. עו"ד וותיק ומנוסה כמתלונן, יכול היה להבין 
מההקשר שהכוונה היא להביע מורת רוח מהתנהגותו. הנציב קבע בהחלטתו, כי סיפור 
"השדון השובב" הובא לשם תיאור נטיות הלב הראשוניות של שופט, המנסות לגרור אותו 
להכריע באופן מסויים, אלא שהוא לא נכנע להן והתנהל לפי אמות מידה משפטיות, כפי 
שמחובתו לעשות. ברם, הסיפור וציון האחוז של אותם עורכי דין נחמדים ועניינים, אינם 
מותירים הרבה מקום לפרשנות, גם אם הם מובאים מפי השדון אל השופט, והמתלונן לא 
הרחיק לכת כשראה עצמו כמי שנמנה על אותו אחוז קטן של "לא נחמדים" שנקראים 
"ללכת קיב....". מדברים מיותרים מסוג זה, שאינם צריכים להכרעה לגופה, ואשר עלולים 
להשתמע מהם רמיזות מעליבות או פוגעניות, ניתן, ראוי ורצוי להימנע, וטוב היה עושה 
השופט לּו היה משמיט את השיח המיותר עם ה"שדון". בהערה זו מוצה בירור התלונה 

)מספרנו 107/21, שלום(.

מוסד ציבורי, המיוצג על ידי עורך דין, הצטרף כתובע נוסף לתביעה שהגיש תובע אחר. 
בפסק הדין נאמר, בין היתר, כי אותו מוסד לא תרם "מאומה" להוכחת התאונה נשוא 
התביעה, הגם שהוא היה שותף מלא לתביעה, וככזה היה מוטל עליו הנטל, יחד עם התובע 
הנוסף, להוכיח את היסודות העובדתיים של התביעה, ואינו יכול להסתפק בהגשת מסמכים 
בלבד. המתלונן טען בתלונתו כי מדובר בביקורת אישית כלפיו, וכי העובדה היחידה עליה 
ביסס השופט את דבריו, לפיהם הוא לא עשה "מאומה", היא סברתו כי הוא צריך היה 
להתעקש על זימונו של עד מסויים כדי לתמוך בעדותו היחידה של התובע. עוד הוסיף 
המתלונן, כי מדובר בפסק דין פומבי החשוף לעיני ציבור עורכי דין והציבור בכלל, ויש בו 
כדי לפגוע בפרנסתו, מה גם שהשופט מכיר אותו היטב וידוע לו כי הוא מרבה לייצג את 
אותו המוסד. ב"כ התובע הנוסף אישרה כי היא והמתלונן שיתפו פעולה באופן מלא בכל 
שלב ושלב בתיק עד לסיומו, והם הכינו בצוותא את התובע לעדותו ובעצה אחת החליטו 
שהעדות של העד לא תוסיף. התלונה נדחתה, אך הנציב העיר, כי יש באמירה כדי להטיל 
דופי בהתנהלותו ובמקצועיותו של המתלונן בניהול התביעה, באופן שאינו נדרש ישירות 
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להכרעה בה. הערתו של השופט, לפיה על המוסד הציבורי מוטל הנטל להוכיח, ביחד 
עם התובע, את התשתית העובדתית לגבי נסיבות התרחשות התאונה, מקום שבו הוא 
שותף לתובענה, היא הערה המתייחסת לעניין מהותי ומרכזי בתיק - הוכחת התאונה - 
וככזו היא רלוונטית ולגיטימית, והוא לא שוכנע, כי היא אינה נדרשת במסגרת פסק הדין, 
כטענת המתלונן. עם זאת, בהקשר למערכת היחסים בין שני התובעים )התובע והמוסד 
הציבורי(, לא הייתה לשופט כל אינדיקציה ממשית לכך שהמוסד הציבורי לא היה שותף 
לעמדת ב"כ התובע לוותר על העדתו של עד תביעה מסויים. זאת, למרות שעם הודעת 
ב"כ התובע בדיון על ויתור על אותה העדות, לא הודיע המתלונן שאי העדתו נעשתה 
על דעת שני עורכי הדין גם יחד. המסקנה לפיה אותו מוסד ציבורי לא תרם "מאומה" 
להוכחת הארוע נשוא התביעה, יש בה כדי להטיל דופי בהתנהלותו של המתלונן. לא ניתן 
לנתק בין השניים ולומר כי הביקורת אינה מופנית כלפי המתלונן, משום שלא נאמרו 
לצדה המלים המפורשות "בא כוח המוסד הציבורי" או שמו המלא של המתלונן, ונראה 
כי הפרדה בין השניים היא מלאכותית למדיי, שעה שהביקורת מופנית, הלכה למעשה, אל 
מי שייצג את אותו המוסד וניהל את ההליך בשמו, על כל המשתמע מכך. כאמור, עולה 
מהתלונה ומתגובת ב"כ התובע, כי השופט לא היה מודע, ככל הנראה, להיקף התיאום 
שנעשה בין שני עורכי הדין ולחלוקת התפקידים ביניהם, כך שעל פני הדברים לא היה 
מקום למתוח ביקורת על המתלונן דווקא, בהקשר להוכחת נסיבות הארוע נשוא התביעה. 
האמירה מעוררות אי נוחות מסויימת, שעה שמשתמעת ממנה ביקורת, לא קלה יש לומר, 
על המתלונן, שדווקא היה שותף מלא ופעיל בניהול התביעה, כמיטב הבנתו המקצועית 

)מספרנו 117/21, שלום(.

במסגרת פסק דין שניתן בתיק הביע בית המשפט דברי ביקורת כלפי הנתבעים ובא כוחם 
)המתלונן(. בהחלטתו מצא הנציב לקבל את טענת המתלונן על דברי השופט שייחסו 
לו, לטענתו, "דרך חשיבה ארכאית ומקפחת", וזאת, בשעה שהוא כלל לא צד לתובענה. 
הנציב הבהיר, כי בית המשפט רשאי לבקר את התנהלותם והתנהגותם של עורכי הדין 
בייצגם את לקוחותיהם. וזאת, כל עוד מדובר בביקורת עניינית, מידתית, המובעת במתינות 
ומבוססת על עובדות. במקרה הנדון, התבססו דברי הביקורת של השופט על האמור בכתב 
ההגנה, בה בשעה שבית המשפט התעלם לחלוטין מכך שהמתלונן חזר בו מן הדברים 
בשתי הזדמנויות שונות )בדיון הראשון ובמסגרת הסיכומים(. לאור האמור, קבע הנציב, כי 
התבטאותו של השופט פגעה ללא כל הצדקה בשמו הטוב של המתלונן. התלונה נמצאה 

מוצדקת )מספרנו 10/21, מחוזי(.

חוסר זהירות, חוסר תשומת לב או חוסר רגישות מצד בית המשפט 	

מתלונן, שהיה מיוצג, הגיש בקשות, שלא באמצעות בא כוחו, בהן כתב, בין היתר, כי בא כוחו 
הסתיר ממנו מידע בעניין חוות דעת המומחה שהעיד בבית המשפט וכי בית המשפט לא 
אפשר לו )למתלונן( להישמע בעצמו בשעת הדיון. בהחלטתו קבע הנציב, כי ככלל, שעה 
שבעל דין מיוצג, צריכות טענותיו להישמע על ידי בא כוחו. עם זאת בידי היושב בדין מסור 
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שיקול הדעת לאפשר גם לבעל דין להשמיע דברים, בקצרה, בשעת הדיון, והכל בשים 
לב לכלל נסיבות העניין. ואף זאת, הוסיף הנציב – שעה שמתברר, אם בשעת הדיון ולא 
כל שכן לאחר מכך, כי קיימת מחלוקת בין בעל דין ובין בא כוחו, מיטיב היה בית המשפט 
לעשות לו היה מסביר לבעל הדין, כי כל עוד הינו מיוצג ראוי כי בקשותיו תוגשנה על ידי 
בא כוחו, זולת אם הוא מוצא לנכון לבקש לשחררו מן היצוג, על כל המשתמע מכך. לו 
כך נהג בית המשפט, אפשר שהיה בידי המתלונן להבין ולשקול את מלוא האפשרויות 
הניצבות בפניו ויתכן שאף התלונה לנציב היתה מתייתרת. בירור התלונה מוצה בהערות 

הנציב לשופט )מספרנו 540/21, שלום(.

מתלונן הגיש בקשה לדחיית מועד דיון, בשל מחלת בתו. המתלונן ביקש כי הודעתו הדחופה 
תישאר חסויה מפאת צנעת הפרט וצנעת המצב הרפואי. לדברי המתלונן, מזכירות בית 
המשפט "השחירה" את השורות שבבקשה אשר הופיעה במערכת "נט המשפט", והבקשה 
בהחלטתו נעתר בית המשפט לבקשה, אולם  המקורית הועברה לשופט למתן החלטה.  
החלטת בית המשפט פורסמה כפתקית על גבי בקשה, כשזו אינה מושחרת במערכת "נט 
המשפט", באופן שמאפשר אף להדפיס את הבקשה ואת האישור הרפואי שצורף לה. 
וכך, בא כוח הצד שכנגד פנה למתלונן לאחר פרסום ההחלטה, ולאחר שצפה במסמכים 

הרפואיים.

בית המשפט הבהיר, כי הוא לא נתן כל הוראה בעניין חסיון, וכי הבקשה נותרה באותו אופן 
בו הוגשה, ולכן הוא הניח שהיא אכן חסויה, וכי הטעות רובצת לפתחי עובדי המזכירות אשר 
לא שמו לבם לכך שמדובר בהחלטה על גבי בקשה אשר המגיש ביקש כי תהיה חסויה.

הנציב קבע, כי אם סבר בית המשפט שהבקשה חסויה, היה עליו, לכל הפחות, לשוב 
ולהדגיש בפני המזכירות את הצורך בחסיון הבקשה, על מנת שלא להותיר את האחריות 
לכך על כתפי פקיד העזר, אשר ראה החלטה הכתובה בפתקית על גבי בקשה, והוא פעל 
בהתאם להוראת השופט, ושלח את ההחלטה והבקשה, מבלי לקרוא את הבקשה והדרישה 

של המתלונן לחסיון ולצורך בהשחרת הבקשה )תמצית, מספרנו: 38/21/שלום(. 

התנהגות שופט מחוץ לכס השיפוט 	

תלונה שהוגשה לנציב על מעורבותו של שופט בניסיונות להשכנת השלום במקום מגוריו, 
לאחר אירועי אלימות, נמצאה מוצדקת. בהחלטתו בתלונה קבע הנציב, כי אין בחומר 
שבפניו ראיות לנטען בתלונה, כי השופט פעל ממניעים זרים, על מנת להיטיב עם משפחת 
התוקפים, ששניים מהם היו אחיו של חבר בתו, דבר האסור על פי כלל 20)ב()1( לכללי 
אתיקה לשופטים, התשס"ז-2007, לפיו "לא יעשה שופט שימוש במעמדו כשופט לקידום 

ענין שלו או של אחר".

ואולם, אף אם תתקבל טענת השופט, כי כוונתו הייתה טובה, וכי הוא פעל מכוח צו 
מצפונו לגרום להחזרת השלום ויחסי השלווה בישוב, הרי שלא היה מקום להתערבותו, לא 
כל שכן באופן בו פעל, כשעל אחת כמה וכמה נכונים הדברים שעה שהיה עליו להניח, 
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כפי שאכן ארע, כי יהיה מי אשר יטען, כי פעולותיו הונעו ממניעים זרים. השופט ציטט 
בתגובתו לתלונה מדברי מהטמה גנדי, וכי כמותו הוא ציית לקריאה החשובה מכולן, קולו 
של המצפון, אף שהדבר עלה לו, לדבריו, בדמעה מרה בשל הטיעונים השקריים שלדבריו 
הועלו נגדו. על כך העיר הנציב, כי מניעיו הטובים של שופט, כטענתו, או קולו של המצפון, 
אינם מתירים לו לעשות את שביקשו למנוע כללי האתיקה. כללי האתיקה, קבע הנציב, 
מציבים לשופט רף התנהגות שאינו כרוך בקיומו של יסוד נפשי מיוחד. כך גם מניע ראוי 
או כוונה טובה אינם יכולים לשמש הגנה מפני החובה להקפיד על קיומם של הכללים, 
אשר נסמכים על מסורת ונוהג רב שנים של רף התנהגות, שעיקרו בצורך לקיים ולשמר 
את אמון הציבור ברשות השופטת. כך אף נכתב, במבוא לאותם כללים, אודות הליכותיו, 
אורחותיו ומידותיו הראויות של שופט, כשערב הוא בהתנהלותו לתדמיתם ומעמדם של 

השופטים כולם בעיני הציבור. 

מן החומר שבפני הנציב עלה, כי השופט נענה לפניית ראש המועצה אליו, והגיע לבקשתו 
לבניין המועצה, שם נכחו ראשי מועצה קודמים ומכובדים שונים. לאחר שיח עם ראש 
המועצה, הציע השופט, כי ייצא מנשר מהמועצה להרגעת הרוחות משני צדי המתרס, 
וכי מכובדים יבקרו את שתי המשפחות כדי להשכין שלום ולוודא כי לא תימשך האווירה 
המתוחה ביניהן. כן הציע השופט להתייעץ עם אנשי מקצוע לשם הכנת תכניות פעולה 
להשכנת השלום. ביציאתו מבניין המועצה נתקל השופט בחבר כנסת אשר למד באוניברסיטה 
שנתון אחד מעליו, אשר אותו הוא מכיר זה שנים רבות. משיחתו עמו הבין השופט, כי 
ראש המועצה פנה אליו ולעוד מספר חברי כנסת, כדי לשקול מהי הדרך המיטבית לטפל 
באירועי האלימות, והשופט נעתר לבקשת חבר הכנסת להצטרף לחברי כנסת נוספים 
)אותם הוא מכיר באופן אישי היכרות רבת שנים(, לפגישתם עם ראש המועצה. לבקשת 
ראש המועצה אף הצטרף השופט לביקור חברי הכנסת בבתי שתי המשפחות ואף נשא 

בפניהם דברים בדבר חשיבות השכנת השלום והאמון ברשויות החוק. 

בהחלטתו קבע הנציב, כי אף אם ניתן היה, והדבר אינו חף מספקות, לצרף את קולו של 
השופט לקוראים להשכנת השלום, הרי שלא היה מקום להגעת השופט לבניין המועצה. 
אף לא היה מקום להצעת השופט להוצאת מנשר מטעם המועצה, כשהשופט אף לא טרח 
לבדוק ולמצוא, טרם פרסומו של המנשר, כי זה הוצא על גבי נייר המכתבים הרשמי של 
המועצה כששמו שלו שורבב אליו, וכי האמור בו אינו מדויק. אשר לחברי הכנסת, אף אם 
הם מוכרים לשופט היכרות אישית שנים רבות, לא היה מקום להיענות לבקשה להצטרף 
לביקורם בבית המתלונן, באשר מדובר בחברי מפלגה פוליטית, כולם חברי רשימה אחת, 
אף לא להסב עימם בפומבי בצוותא חדא, וזאת, תוך שהשופט אף נוטל חלק של ממש 
באותו מפגש ונושא בו דברים, וכאמור יש בכך משום טעם לפגם אפילו אין לייחס גוון 
פוליטי או מפלגתי למפגש. בהצטרפותו לאותו מפגש עם חברי הכנסת טמון סיכון לזיהוי 
פוליטי של השופט בפני הציבור, מה גם שעניינם של חברי הכנסת, בין כבעלי דין בהליכים 

שונים ובין כרשימה פוליטית, עשוי להגיע לפתחם של בתי המשפט.
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כן העיר הנציב, כי נושא האלימות הינו נושא בוער העומד על סדר היום הציבורי. על 
כורחו, למרבה הצער, הוא אף הפך לנושא פוליטי שבעניינו מביעים רבים את דעתם ואת 
תוכניותיהם, ואף לכלי ניגוח בין ניצים שונים, כשחלקם מבקשים לגזור ממנו "קופון" ורווח 

פוליטי. מכל אלה היה על השופט להתרחק.

מאחר שמדובר בענייננו בתקיפה פלילית, אף ראוי היה לצפות, כי הנושא יובא לפתחו של 
בית המשפט, כפי שאכן ארע. שהרי, עניין המעצר של החשוד בתקיפה הובא, במסגרת 
ערר, לבית המשפט בו מכהן השופט ובפניו ממש )כשופט תורן(, כאשר הוא נהג באופן 
ראוי כשנמנע מלטפל בהליך. אשר לועדת הסולחה, אין בפני הנציב ראיות להתערבותו 
של השופט, כנטען בתלונה, ואולם גם את פנייתו לבני משפחתם של המתלוננים ראוי 

היה לייתר.

סוף דבר, קבע הנציב, נקל להבין כיצד נתפס השופט בפעולותיו כמי שנוטל חלק פעיל 
בניסיון הסולחה שבין הצדדים, וכמי שעל פי הטענה אף קיים לו אינטרס ממשי לעשות 
כן וזאת על מנת להיטיב עם אחד הצדדים לאותו סכסוך, אף שהנציב מוכן להניח כי לא 
כך היו פני הדברים. מכל אלה היה על השופט להימנע, כל עוד הוא משמש כשופט מכהן 

במערכת בתי המשפט בישראל )תמצית, מספרנו 944/19(. 

דוגמא נוספת ראו בפרק 7 "ליקויים ותיקונם" )תמצית 779/20, שרעי אזורי(. 
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דרך ניהול משפט  | פרק 9 
השופט הוא המופקד על ניהולו התקין והראוי של המשפט ועל סיומו של ההליך תוך זמן 
סביר וללא התמשכות יתר של ההליכים. עליו לאחוז ב"מוסרות הדיון" ולא להניח לצדדים 

לקבוע את קצב ניהול המשפט.

להלן דוגמאות להחלטות שניתנו בשנת 2021, שתמציתן פורסמה באתר הנציבות, וכן 
תמציות של החלטות שלא פורסמו בעניין ליקויים שונים שנפלו בניהול המשפט, בכללם 

התמשכות הליכים ועיכוב במתן החלטות ופסקי דין, תיעוד חסר בפרוטוקול דיון, ועוד.

התמשכות הליכים ועיכובים במתן החלטות ופסקי דין 	

במהלך שנת 2021 ניתנו מספר החלטות בנושא של התמשכות הליכים ועיכובים במתן 
החלטות ופסקי דין. להלן מספר דוגמאות:

עיכובים במתן פסקי דין

בירורה של תלונה העלה, כי רק בסוף שנת 2020 ניתן פסק דין בתביעה שהוגשה לבית 
משפט בשנת 2015. בהחלטתו הדגיש הנציב, כי בית המשפט הוא המופקד על ניהול ההליך 
המשפטי ועליו להקפיד על קיומו ברצף וללא שהיות ודחיות מיותרות, ובכלל זה לדאוג 
לכך שבעלי הדין יגישו את כתבי בי-הדין במועד הנקוב בחוק או במועד שנקבע על ידי 
בית המשפט. היענות אוטומטית לבקשות להארכת המועד להגשת כתבי בי- דין ולדחיית 
מועדי דיון, אינה רצויה וגורמת להתמשכות ניכרת בהליכים. הנציב הוסיף, כי היושב על 
מדין מחויב לעשות כל מאמץ בכדי להימנע מלהגיע למצב דברים בלתי רצוי בו נדחים 
חמישה מועדי קדם משפט, וחמור מכך, גם שישה דיוני הוכחות מתבטלים, וזאת בדרך 
כלל ימים ספורים טרם הדיון, תוך אובדן זמן שיפוטי יקר ערך. התלונה בדבר התמשכות 

ההליכים, נמצאה מוצדקת )תמצית, מספרנו 724/21, שלום(.

פסק דין ניתן כעבור כ-10 חודשים מאז הוגש אחרון הסיכומים בתיק. בעקבות הגשת 
התלונה, בחודש ינואר 2021, נעשה בירור לגבי דיסק/תקליטור שלא היה בתיק ואשר הכיל 
ראיות רלבנטיות, ושעניינו לא טופל מאז חודש יולי 2020, ורק באותו החודש שּונה סיווגו 
של התיק בסל המשימות של הרשם )הנילון( מתיק שלגביו נרשם כמי ש"נדחה לסיכומים 
בע"פ" לכזה ש"ממתין לפסק דין". הנציב קבע בהחלטתו, כי אין צורך להכביר מילים על 
חשיבות נתינתו של פסק דין בתוך פרק זמן סביר, וככלל אין זה מעניינו של בעל דין אם 
ארעו תקלות כאלו ואחרות, אשר הביאו להארכת התקופה למתן פסק דין. לא מובן על 
שום מה לא נרשם התיק למתן פסק דין כבר עם הגשת אחרון הסיכומים )אפילו נדרשה 
המצאת דיסק/תקליטור(, מה גם שסיווגו של התיק עד אז כ"נדחה לסיכומים בעל פה" 
אינו משקף את סטטוס התיק לאשורו. גם אין בעומס העבודה של הרשם כדי להצדיק אי 
טיפול בנושא התקליטור, שהוא עניין טכני, שאם היה מטופל הדבר בשעתו, סביר שמשך 
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העיכוב במתן פסק הדין היה מתקצר משמעותית. אמנם, טוב עשה הרשם כשנתן את 
פסק הדין מיד לאחר שהתקליטור הומצא לידיו, וטוב שהבהיר לצדדים, כי בשלב מסויים 
התברר שהדיסק לא מצוי בכספת ויש להמציאו בשנית. ואולם, ברי כי אין באלו כדי להצדיק 
את ההמתנה הממושכת שהייתה מנת חלקה של התובעת, או את העובדה שהיא נאלצה 
להגיש תלונה בשל כך, שבעקבותיה כפי הנראה באו הדברים על תיקונם. בנסיבות העניין 
הסתפק הנציב בהערה לרשם על השיהוי הבלתי מוצדק שחל במתן פסק הדין, ובכך מוצה 

בירורה של התלונה )מספרנו 36/21, שלום(.

בתביעה שהגיש המתלונן )תובע( ניתן פסק הדין כשנה לאחר שהוגש אחרון הסיכומים. 
בשתי בקשות שהוא הגיש, באמצעות בא כוחו, למתן פס"ד לא ניתנו החלטות. בתגובתה 
לתלונה מסרה השופטת, כי פסק הדין ניתן בהתאם לסדרי עבודתה ולאור עומסי הכתיבה 
הרבים, אשר נוצרו בשל אילוצי התקופה )מגפת הקורונה( ותוך מתן קדימות לתיקים לפי 
מועד הגשת הסיכומים. הנציב קבע בהחלטתו, כי יש להצטער על כך שפסק הדין בהליך 
שנפתח לפני כ-6 שנים ניתן כשנה לאחר אחרון הסיכומים בתיק, וזאת גם בהתחשב 
בעומס העבודה שנבע מאילוצי משבר הקורונה, כפי שהניח גם המתלונן בתלונתו. ראוי 
היה להודיע, בתוך פרק הזמן שחלף, כי צפוי עיכוב במועד מתן פסק הדין, כמו גם ליתן 
החלטה בבקשות למתן פסק דין, ועוד ניתן היה לצפות כי השופטת תביע התנצלות בפסק 
הדין על העיכוב. בנסיבות העניין, ולמרות העיכוב של כשנה במתן פסק הדין, הרי שלנוכח 
הסבריה של השופטת להתמשכות ההליכים בתיק הסתפק הנציב, זו הפעם, בהערה 

לשופטת על התנהלותה )מספרנו 850/20, שלום(.

בתלונה על עיכוב במתן פסק דין בבית הדין השרעי האזורי שיבח הנציב את הקאדי, אשר 
נטל אחריות על אי מתן פסק דין בתיק, הגם שהוגשה לו בקשת תזכורת, שגם בה לא 
נתן החלטה. הקאדי מסר, כי נתן פסק דין בתיק על אתר, עם קבלת התלונה, והוא נקט 
צעדים בכדי לוודא כי תקלות דומות לא יישנו בעתיד. בנסיבות האמורות, קבע הנציב, 
יתמצה הבירור בהערה לקאדי. עם זאת הדגיש הנציב את חובתו של הקאדי )בדומה 
לחובתו של כל שופט ודיין( לטפל בתיקיו וליתן פסקי דין והחלטות בבקשות, אפילו לא 
הוגשו לו בקשות תזכורת על ידי מי מהצדדים או באי כוחם. הקאדי, נשיא בית הדין השרעי 
לערעורים ומנהל בתי המשפט התבקשו על ידי הנציב, בשל התקלה המשמעותית שנפלה 
במקרה דנן, לעשות כל מאמץ לשם איתור תיקים נוספים, ככל שקיימים כאלה במערכת, 
בהם התרחשה תקלה דומה שהביאה לאי מתן פסקי דין או החלטות בבקשות שהוגשו 

)מספרנו 868/20, שרעי(.

עיכוב במתן החלטות

בתלונה על התמשכות ההליך, העיר הנציב כי מתפקידו של בית המשפט לנקוט יוזמה ככל 
הדרוש ובהתאם לנסיבות, לשם ייעול ההליך, פישוטו וקיצורו. לפיכך, קבע הנציב בהחלטה, 
כי משנוכח בית המשפט, כי ההליך אינו מתקדם באופן מיטבי, בין היתר, לנוכח בקשות 
רבות שהגישו הצדדים בנוגע לרלבנטיות של נהלי הנתבע )בנק(, הרי שטוב היה עושה לו 
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היה מקדים ונוקט ביוזמה לקבל לידיו את הנהלים ולעיין בהם כדי להכריע בסוגיה זו. עוד 
העיר הנציב, כי יש ממש בטענה כי בית המשפט התמהמה במתן החלטה שתביא לסיומו 

של שלב זה. בירור התלונה מוצה בהערות אלו )מספרנו 191/21, שלום(.

מתלוננת הלינה על עיכוב במתן החלטה בנושא מזונות זמניים לקטינים, על עיכוב במתן 
החלטה בנושא סגירת תיק יישוב סכסוך, ועל איחור משמעותי בפתיחת הדיונים. בהחלטת 
הנציב נאמר, כי ההחלטה בבקשה למזונות זמניים ניתנה כעבור חמישה חודשים מהגשתה, 
בניגוד להוראת נוהל של בית המשפט העליון, הקוצבת מועד של 45 ימים לכל היותר; 
מבלי לציין נימוקים מיוחדים לחריגה מהוראת הנוהל; וככל הנראה מבלי לדווח על דבר 
החריגה לסגנית הנשיאה לענייני משפחה במחוז. כן התקבלה הטענה כי חלק מהדיונים 
החלו באיחור ניכר בלי להסביר את פשר האיחור ובלי לתת לבעלי הדין ולבאי כוחם הערכה 
מתי יתחיל הדיון, וכי חל עיכוב במתן החלטה בבקשה לסגירת תיק יישוב הסכסוך. התלונה 

נמצאה מוצדקת )תמצית, מספרנו 416/21, משפחה(.

בתגובה לתלונה על עיכוב במתן החלטה הסבירה שופטת, כי כשנתנה החלטה בבקשה 
מסויימת של המתלונן היא לא היתה ערה לעובדה, כי הוגשה על ידו בקשה נוספת. מבירור 
שערכה השופטת עם סגנית המזכירה הראשית בבית המשפט, על מנת להתחקות אחר 
היסטוריית המשימות במערכת נט-המשפט, התברר לה כי נכון לאותה עת הועלו לסל 
המשימות שתי משימות בתיק זה, האחת משימה "למתן החלטה בתיק" והשנייה "מתן 
החלטה בבקשה". המשימה המתייחסת לבקשה השניה "נסגרה" על ידה, ככל הנראה 
בשל טעות, בלא שניתנה בה החלטה, מאחר שהיא סברה כי מדובר בכפילות משימות. 
בהמשך, לאחר שלא ניתנה החלטה בבקשה זו, המשימה לא הובאה לעיונה בשנית על 
ידי מזכירות בית המשפט. בהחלטתו מצא הנציב את התלונה מוצדקת בעניין זה )מספרנו 

391/21, שלום(.

בהחלטה בתלונה על עיכוב במתן החלטה בחלוף למעלה משלוש שנים מהמועד שבו 
הוגשה, העיר הנציב, כי ההחלטה ניתנה בעיכוב ניכר, דבר שעלול לפגוע בתדמית מערכת 
המשפט ובאמון הציבור בה. ואולם, לנוכח הנסיבות שפורטו בתגובת השופט, ובכלל זה, 
העובדה שהוא שימש בתקופה הרלבנטית פעמיים כיו"ר ועדת הבחירות, מוצה בירור 

התלונה בהערה זו )מספרנו 327/21, עליון(. 

קאדי מבית הדין השרעי נתן החלטה כשנה לאחר הדיון הראשון כשהזמן שחלף ממועד 
הדיון האחרון בתיק ועד למתן ההחלטה עומד על כשבעה חודשים. מדובר, קבע הנציב, 
בפרק זמן החורג מגדר הסביר והראוי למתן החלטה. הסברו של הקאדי, כי מדובר בתיק 
אשר "נפל בין הכסאות", לא היה מקובל על הנציב. הנציב הפנה להחלטה קודמת בעניינו 
של אותו קאדי )מספרנו 868/20 הנ"ל(, בה הדגיש את חובתו של קאדי )בדומה לחובתו 
של כל שופט ודיין( לטפל בתיקיו וליתן פסקי דין והחלטות בבקשות, אפילו לא הוגשו לו 
בקשות תזכורת על ידי מי מהצדדים או באי כוחם. לדברי הקאדי, לאחר מתן ההחלטה 
בתלונה הקודמת הוא החל בבדיקת כל התיקים המצויים בטיפולו והוא יישם, ככתבן 
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וכלשונן, את הנחיות הנציב. יש לקוות אפוא, כך העיר הנציב, כי מקרים כגון המקרה דנן 
לא יישנו לעתיד לבוא. בשקלול כלל נסיבות העניין, אותן פירט הקאדי, ובהן נסיבות אותן 

קיבל הנציב, מצא הנציב להסתפק אף הפעם בהערות אלו )מספרנו 276/21, שרעי(.

דחיית דיונים

בירורה של אחת התלונות העלה, כי ארעו דחיות בשמיעתו של תיק ביטחון סוציאלי בבית 
הדין האזורי לעבודה, וכי בסופו של יום לא התקיימה בו ישיבת ההוכחות חרף התייצבות 
המתלונן והעדים לדיון, והדיון נדחה למועד נוסף. הסברי השופטת לגבי השתלשלות 
העניינים שהביאה לדחיית הדיון סיברו את האוזן, אך אין בהם כדי לנחם או ליתן מזור של 
ממש לאזרח המבקש לקבל שירות ממערכת המשפט, לא כל שכן בבית הדין לעבודה 

ובתיק שעניינו בזכויותיו הסוציאליות. 

למרות שהסבריה של השופטת הניחו את דעתו של הנציב, הוא העיר, כי דחיית מועד הדיון 
הראשון, מטעמיו של בית הדין, ראוי היה לה שתהיה מנומקת. יתכן אף כי במקרה דנן היה 
מקום לעשות מאמץ על מנת לשמוע את עדו של המתלונן, שהתייצב לדיון ההוכחות, אף 
אם הדבר "אינו נהוג ואינו מקובל", לדברי השופטת, בתיקים מסוג זה. כן הוסיף הנציב, כי 
הוא סבור כי בנסיבות שנוצרו מן הראוי לבחון כל דרך אפשרית על מנת לקיים את דיון 
ההוכחות מוקדם יותר מן המועד שנקבע עתה לשמיעתו, לאחר שדיון ההוכחות לא התקיים. 
הנציב הוסיף, כי אף שהוא מבין את האילוצים בפניהם עמדה השופטת, מן הראוי לבחון, 
מההיבט המערכתי, את דרך קביעתם של תיקים לשמיעה בבית הדין האזורי לעבודה, על 
מנת להפיק את הלקחים ממקרה זה ולמנוע עוגמת נפש מבעלי דין, באי כוחם ועדים, 
במקרים עתידיים. הנציב הפנה את תשומת לבם של מנהל בתי המשפט, נשיאת בית הדין 
הארצי לעבודה ונשיאת בית הדין האזורי לעבודה להיבטים המערכתיים בתלונה זו, לצורך 

תיקון הליקויים כפי שימצאו לנכון )תמצית, מספרנו 506/21, אזורי לעבודה(.

במהלך שנת 2021 ניתנו מספר החלטות בהן חזרה הנציבות וקבעה, כי אין בעומס 
עבודה, כשלעצמו, כדי להצדיק התמשכות הליכים. להלן מספר דוגמאות:

בתלונה על עיכוב במתן פסק דין קבע הנציב, כי כפי שנאמר לא אחת, למרות העומס 
הרב המוטל על כתפי היושבים בדין שומה עליהם לעשות כל מאמץ על מנת ליתן פסק 
דין בתוך פרק זמן סביר, מעת שהתיק היה בשל לכתיבה. זמן זה נמנה, במקרה דנן, מעת 
הגשת אחרון הסיכומים, ובמקרה המדובר ניתן פסק הדין בחלוף כ- 14 חודשים ממועד 
זה. זאת ועוד, כאשר מוגשת בקשה למתן פסק דין מן הראוי ליתן בה החלטה, ונראה כי 
לא כך עשה השופט בכל הבקשות שהוגשו לו, ואין צריך לומר כי החלטה בבקשה מעין 
זו צריכה להינתן בתוך פרק זמן קצר, לאחר הגשתה. הנציב הוסיף, כי שעה שעל השופט 
מוטל עומס שאינו מאפשר ליתן פסק דין בהקדם, מוטב שלא להוציא מתחת ידיו החלטה, 
לפיה "פסק הדין יינתן במועד קרוב", "בהקדם", או כיוב', דבר הגורם לבעל הדין עוגמת 
נפש נוספת, כשפסק הדין לא ניתן כמובטח, דבר שאינו מוסיף למידת האמון בבית המשפט 
ואף במערכת המשפטית בכללותה )החלטות הנציב מספרינו 301/18, 387/08, 195/17(. 
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עם זאת, מצא הנציב, כי בנסיבות הענין, לאור הסבריו של השופט ומשניתן פסק הדין, 
באיחור אמנם, ניתן להסתפק בהערה לשופט, על התנהלותו כמפורט לעיל, ובכך ימוצה 

בירורה של התלונה )מספרנו 658/21, מחוזי(.

נמצאה מוצדקת תלונתו של נפגע עבירה )תקיפה( על כך שההליכים בתיק הפלילי 
המתנהל נגד התוקף נמשכו מעל לארבע שנים. בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי חלק 
ניכר מהתמשכות ההליכים החל בזמן שהתיק טופל על ידי מותבים אחרים. עוד הוא ציין, כי 
בשל עומס עבודה וסדרי עדיפויות בין התיקים שבטיפולו נדחה מועד ההוכחות בתיק למועד 
מאוחר יותר. בהחלטתו הפנה הנציב לעמדת הנציבות, לפיה אין בטענה לעומס עבודה, 
כשלעצמה, כדי לאיין את צדקתן של תלונות על עיכוב והתמשכות בלתי סבירה של הליכים 
)ראו חוות דעת 5/04 מאת הנציבה לשעבר, כב' השופטת )בדימוס( אסתר שטרסברג-כהן 
בנושא: "שמיעת משפטים תוך זמן סביר והימנעות מדחיית דיונים", המפורסמת באתר 
הנציבות(. כן הבהיר הנציב, כי התמשכות בלתי סבירה של הליכים פוגעת באינטרס של 
הצדדים להתדיינות, אך נזקה חמור עוד יותר בכך שהיא פוגעת ומכרסמת באמון הציבור 

במערכת בתי המשפט בכללותה )מספרנו 691/20, שלום(. 

באחת התלונות על התמשכות הליכים העיר הנציב בהחלטתו, כי הסבריה של השופטת, 
רובם ככולם, נמצאו מקובלים עליו. עם זאת הטעים, כי חרף העומס המוטל לפתחם של 
כל היושבים בדין, יש לקדם את שמיעתם של התיקים וליתן החלטה בבקשות בתוך פרק 
זמן סביר, בשים לב לכלל נסיבות העניין, וזאת לתשומת ליבה של השופטת. בהערתו זו 

של הנציב מוצה הבירור )מספרנו 581/21, שלום(. 

דוגמא נוספת, ראו בפרק 8 "התנהגות שופט" )תמצית, מספרנו 38/21, שלום(.

היקף התיעוד הרצוי בפרוטוקול  	

להלן מספר דוגמאות להחלטות הממחישות את היקפו הרצוי של התיעוד בפרוטוקול דיון:

במהלך דיון שהתנהל מחוץ לפרוטוקול, הוצעה לצדדים הצעה לסיום התיק בפשרה לפיה 
הנתבעת תשלם למתלונן )התובע( סכום כספי מסויים, שנרשם בפרוטוקול, אך הצדדים 
דחו את ההצעה. הנציב קבע בהחלטתו, כי נכון פעל השופט כשתיעד בפרוטוקול את עצם 
קיומו של דיון מחוצה לו. ואולם, ספק בעיניו אם היה מקום לתעד בפרוטוקול גם את תוכן 
ההצעה שהציע השופט בשלב של דיון מחוץ לפרוטוקול ואשר נדחתה על ידי שני הצדדים. 
ראשית, ההצעה הועלתה במסגרת דיון מחוץ לפרוטוקול, ומכאן הבנתו, הלגיטימית יש לומר, 
של המתלונן כי מאומה לגבי תוכנה לא ימצא ביטוי בו. שנית, אזכור בפרוטוקול של הצעה 
שנדחתה, לא כל שכן משמדובר בהצעה שהוצעה מחוץ לפרוטוקול, ממילא אינו מוסיף 
דבר, כשלאחר שהיא נדחתה נמשך הדיון ובסופו ניתן פסק דין מנומק. בנסיבות אלו, די 
בכך שיירשם בפרוטוקול שהצעה שהוצעה לצדדים, גם אם במסגרת דיון מחוץ לפרוטוקול, 
נדחתה על ידם, שכן הדבר משקף נכוחה את שהתרחש בבית המשפט )ר', למשל, סעיף 
7 לתמצית החלטה מיום 21.6.17 מספרנו 305/17(. גם השופט ציין בתגובתו, כי לאחר 
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מעשה, ייתכן שלא היה מקום לתיעוד תוכן ההצעה ודי היה בתיעוד עצם העלאתה בפני 
הצדדים. בכפוף להערה זו, מוצה בירורה של התלונה )מספרנו 593/21, תביעות קטנות(. 

תובע שהגיש תביעה נגד הנתבעת בגין הוצאת דיבה "בעלת אופי מיני בוטה" נגדו, הלין על 
כך שהשופט איפשר את נוכחותו בדיון של אדם שהיה מעורב בהגנתה של הנתבעת )להלן: 
פלוני(, וזאת, למרות שמדובר היה בדיון שהתנהל בדלתיים סגורות. בנוסף, קבל המתלונן 
על כך שהשופט לא נתן כל החלטה בבקשתו להוציא את פלוני מהאולם. בתגובתו, מסר 
השופט, כי מדובר במתלונן שהוא עורך דין אשר ייצג את עצמו בהליך הנדון. השופט ציין, 
כי מקריאת התלונה ניתן להבין, לכאורה, שמדובר בהליך רגיש הקשור בתקיפה מינית או 
בנפגע תקיפה מינית – אך לא כך הם פני הדברים – התקיפה המינית לה טוען המתלונן 
הובאה על ידו במסגרת הראיות ולא הייתה חלק מן ההליך. עוד הדגיש השופט, כי כל 
הנטען על ידי המתלונן לתקיפה מינית קשור בצדדים אחרים. לדברי השופט, כפי שנקבע 
על ידי המותב הקודם שדן בתיק, ההליך התנהל בפניו בדלתיים סגורות. בפתח הדיון, לאחר 
שנרשם בפרוטוקול כי פלוני הוא חלק מצוות ההגנה, ביקש המתלונן להוציאו מהאולם, 
ואולם, בית המשפט לא מצא להורות כן. וזאת, לאור התרשמותו כי הלה שימש כחלק 
מצוות ההגנה וסייע לבא כוח הנתבעת בניהול הליך ההוכחות. לדברי השופט, המתלונן 
לא עמד על בקשתו להוציא את אותו אדם מהאולם לאחר שהובהר לו כי נוכחותו ומעמדו 
נרשמו בפרוטוקול, ועל כן, לא נדרשה כל החלטה נוספת בעניין. מכאן, סבר בית המשפט, 
כי המתלונן זנח, הלכה למעשה, את טענתו והסכים לנוכחותו של הלה בדיון. בהחלטתו 
מצא הנציב לקבל את עמדתו של השופט בנוגע לעצם נוכחותו של פלוני בדיון. עם זאת, 
העיר על כך שבית המשפט נמנע מלתת החלטה מפורשת בבקשתו של המתלונן להוציא 
את פלוני מהאולם. שכן, גם אם סבר בית המשפט, כי המתלונן זנח את הבקשה, הרי 
שהיה עליו, למצער, לתעד את הדברים בפרוטוקול באופן ברור. בעניין זה הפנה הנציב 
לעמדתה הידועה של הנציבות בנוגע לחובתו של בית המשפט לנהל פרוטוקול שישקף 
את כל המתרחש בדיון בקשר להליך. חובה זו כוללת מתן ביטוי - לחילופי דברים בין בית 
המשפט לצדדים המופיעים בפניו )בעל דין, בא כוח או עד(; לבקשות או להסתייגויות 
המועלות בפני בית המשפט; לתיעוד הוצאתו )או אי הוצאתו( של בעל עניין בהליך ואת 
הנסיבות שהובילו לכך, וכו'. בהערה זו, מוצה בירורה של התלונה )מספרנו, 549/21, שלום(.

בהחלטה אחרת נקבע, כי אין מניעה ששופט, לאחר שלמד את התיק, יקיים דיון מחוץ 
לפרוטוקול בו יעלה בפני בעלי הדין את הסיכויים והסיכונים שבהתדיינות, וזאת על 
פי התרשמותו הלכאורית, ומתוך מטרה לחסוך זמן שיפוטי וחיוב בהוצאות. כמו כן, אין 
מניעה כי השופט יידע את הצדדים שאם יינתן פסק דין, יחוייב אחד הצדדים בתשלום 
הוצאות וזאת לפי התוצאה. אין בכך משום קביעה סופית ונחרצת, וברור כי אם נדחית 
הצעת הפשרה של בית המשפט, אמור להינתן פסק דין לאחר קיום דיון ועל-פי הראיות 
והטענות בלבד. יחד עם זאת, נקבע לא אחת כי על בית המשפט לתעד בפרוטוקול את 
עצם קיומו של הדיון מחוץ לפרוטוקול ואת העלאתן של ההצעות )ללא פירוט תוכנן(, 
אך כך לא נעשה בתיק זה. כאן נמצא, כי עצם העלאת הצעת בית המשפט, וההפסקה 
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שהוכרזה לשם התייעצות, לא מצאו כל ביטוי בפרוטוקול, וכל שנכתב בו הוא דברי באת 
כוח העותרת לפיהם לאחר ששמעה את הערות בית המשפט, היא מבקשת למשוך את 
העתירה ולאחר מכן ניתנה החלטת בית המשפט. עוד התברר, כי אין מדובר רק בהעלאת 
הצעה מטעם בית המשפט, אלא שהתקיים דיון ענייני בו נשאלו שאלות ונשמעו טיעונים. 
במצב דברים שכזה, היה על בית המשפט לתעד בפרוטוקול את כל אשר התרחש בדיון, 
ושלא להסתפק ברישום הקצר והלקוני של דבריה הנ"ל של ב"כ העותרת. התלונה בנושא 

התיעוד בפרוטוקול נמצאה מוצדקת )מספרנו 274/21, עניינים מנהליים(.

מעיון בפרוטוקול של דיון שהתקיים התברר, כי לא ניתן היה ללמוד על מה שהתרחש בו, 
ונוכח הגרסאות הסותרות בנוגע על מה שארע במהלכו - זו של המתלוננת לעומת זו של 
השופט והקלדנית - הרי שלא היה בפנינו בסיס עובדתי מספיק לצורך הכרעה בתלונה, 
ולא היה מנוס מלדחות אותה. לצד זאת העיר הנציב, כי מוטב היה אילו פרוטוקול הדיון 
היה משקף את התנהלות הדיון כפי שעולה מתגובתו של השופט. אין בפרוטוקול כל 
תיעוד לגבי הסברי השופט למתלוננת בדבר המצב המשפטי בו היא נמצאת, או באשר 
לגריסת הפרוטוקול וכתיבת פרוטוקול חדש, וחבל שכך. תיאור האירועים בפרוטוקול, לרבות 
אמירותיה של המתלוננת, יש להם חשיבות לעצם ההליך דנן, כמו גם לבירור התלונה 
לנציבות. דברים אלו יפים שבעתיים, נוכח האמור בתגובתו של השופט, לפיה לטובת 
המתלוננת, הוא העדיף לרשום רק את כפירתה, מאחר שהתיק יעבור למותב אחר בשל 
שינוי בסדרי בית המשפט. בכפוף להערה זו, מוצה הבירור )מספרנו 887/20, תעבורה(.

תיקון פרוטוקול 	

באחת התלונות העיר הנציב לרשמת, כי היושב בדין מוסמך לדון בבקשה לתיקון פרוטוקול 
הדיון שהתקיים בפניו, גם לאחר מתן פסק הדין, לא כל שכן שעה שהמשיב עצמו לא 
העלה כל טענה בעניין זה ואף לא הביע התנגדות לגופה של בקשת התיקון. הנציב הוסיף, 
כי דברי הרשמת בתגובתה לתלונה, לפיהם היא החליטה לדחות את בקשת התיקון מאחר 
שמתן פסק דין המכריע במחלוקת לגופה בהליך כזה כלל איננו מצוי בסמכותה, לא מצאו 
ביטוי כלשהו בהחלטתה. את החלטתה נימקה, כאמור, הרשמת, באופן אחר )מספרנו 

508/21, אזורי לעבודה(.

החלטות בבקשת פסלות 	

פסלות עצמית של שופט

מתלונן הגיש לבית המשפט קובלנה פלילית פרטית, ומועדי הדיון שנקבעו בה נדחו מעת 
לעת. לאחר הגשת התלונה, הוא ביקש להקדים את הדיון, והשופט החליט כי לנוכח הגשת 
התלונה והזיקה בינה לבין בקשת המתלונן להקדמת הדיון, הוא פוסל את עצמו מלישב 
בדין, וביטל את המועד הדיון האחרון שקבע. אמנם אין זה בסמכותו של הנציב להתערב 
בהחלטת הפסלות, אך בכל זאת הוא מצא להתייחס לנושא, והביע ספק אם, בנסיבות 
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העניין, היה מקום להחלטת הפסלות, או אם יש בנימוקיה - הגשת התלונה והזיקה בינה 
לבין בקשת המתלונן להקדמת הדיון - כדי לבסס אותה. הנציב הפנה לדברים שנכתבו 
על אודות המשמעות של פסלות עצמית של שופט, והוסיף כי כבר נפסק שאין בהגשת 
תלונה, כשלעצמה, כדי לבסס עילת פסלות )תמצית, מספרנו 680/21, שלום. לחלק אחר 

מתמצית החלטה זו ראו בפרק 7(. 

אחד מבני זוג לשעבר )עיתונאי(, שעניינם נדון בפני בית המשפט לענייני משפחה, ביקש 
להתיר לו לפרסם, במסגרת תחקיר שהוא עורך, כמה מהפניות/בקשות/תגובות אשר 
העביר לביהמ"ש, כמו גם חלקים מכמה מהפרוטוקולים ומההחלטות השיפוטיות בתיק. 
הוא ציין, כי הפרסום נועד רק על מנת לחשוף את התנהלותה של השופטת בתיק, אשר יש 
בה עניין ציבורי רב. השופטת החליטה להעביר את תיקיהם של בני הזוג לסגנית הנשיאה 
לשם קביעת מותב אחר שידון בהם, ועל החלטה זו נסבה התלונה. בהחלטה נקבע, בין 
היתר, כי פניותיו של המבקש מנוסחות בלשון בוטה וחסרת רסן כלפיה; כי מטרת הבקשה 
היא להלך עליה אימים ולהשפיע באופן בלתי הוגן על ההליכים המתנהלים בפניה, תוך 
שהמבקש מקפיד להזכיר שהוא עיתונאי, ומכוח תפקידו בכוונתו לפרסם את הדברים; 
שהיא התרתה בו מספר רב של פעמים כי עליו להתנהל באופן ראוי וענייני, אך הוא לא 
תיקן את דרכיו, ועוד. על החלטת השופטת לא הוגש ערעור על ידי מי מהצדדים. ואולם, 
מספר גופים עיתונאיים, בכלל זה המתלוננת )שאיננה צד להליך(, הגישו בקשה להסרת 
החיסיון ולהתרת פרסומם של חלקים מסויימים מהחלטת השופטת, מן הטעם שיש בכך 
"אינטרס ציבורי רחב" )בשל דרך פעולתו של המבקש, שהוא עיתונאי הנמצא בסכסוך 
אישי, במטרה להפעיל לחץ על גורם שיפוטי; ובשל כניעתה בפועל של השופטת ללחץ 
ואיומים מצדו ופגיעה באמון הציבור עקב כך(. המותב שבפניו נדונה הבקשה, נתן החלטה 
מנומקת אשר התירה את הפרסום, וזאת "ללא שום פרט מזהה אודות הצדדים, מי מהם ו/

או ילדיהם". לטענת המתלוננת, היה על השופטת לפעול כדי להעמיד את המבקש במקומו, 
ככל שהדבר נדרש; לפסוק נגדו הוצאות בגין הבקשות הטורדניות שהגיש; וככל שהיא 
חשה איום - לפנות לקצין בית המשפט ולגורמים המוסמכים על פי דין. ברם, היא בחרה 
להיכנע לאיומיו של המבקש ולהתנער מתפקידה. ההחלטה שניתנה מאפשרת למבקש, 
מקום בו הדין אינו נוח לו, לאיים על שופט לשם קבלת מותב אחר )אולי נוח יותר עבורו(, 
וכניעתה של השופטת והעדר יכולתה לשפוט במקרה זה ללא משוא פנים פוגעים קשות 
באמון הציבור. הגם שעל פני הדברים, מדובר בתלונה הנוגעת להחלטה שיפוטית שניתנה, 
אשר ככלל איננה נתונה לביקורתו של הנציב, מצא הנציב, ולא בלי התלבטות, לפנות אל 
השופטת לשם קבלת התייחסותה. זאת מן הטעם שיש להחלטה היבטים נוספים, ובין היתר 
היא נוגעת לחובתו של שופט כלפי הציבור להוסיף ולשבת בדין. במצב דברים שבו אחד 
מבעלי הדין בתיק מצהיר בפה מלא, כי הוא מבקש לפרסם מסמכים מסויימים מתוך התיק 
על מנת להוכיח באמצעותם לציבור הרחב טענות שיש לו על טיב עבודתו של השופט הדן 
בעניינו, יתקשה השופט הסביר להתעלם מתחושותיו כלפי עמדה כל כך נחרצת ושלילית 
שמביע המבקש, ולא מן הנמנע שהחלטותיו העתידיות יושפעו מתחושות אלו. מאפשרות 
כזו, כך נראה, ביקשה השופטת להימנע, תוך שהיא מציינת במפורש בהחלטתה, כי איננה 
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יכולה להמשיך ולנהל את התיק באופן ראוי ומכובד, כפי שהיא סבורה שיש לנהל אותו. 
אכן, עמדתו הסובייקטיבית של השופט אינה מכרעת בשאלת הפסלות העצמית, אולם 
החלטה זו של השופטת לא עמדה למבחן בפני ערכאת הערעור המוסמכת, שכן אף לא 
אחד מן הצדדים מצא לנכון לערער עליה. במקרה זה, הסבירה השופטת בהחלטתה את 
הקושי הניצב בפניה אם תחליט להמשיך לדון בתיק, וניכר מההחלטה כי קיים קושי אמיתי 
מבחינתה למלא את תפקידה השיפוטי כדבעי. התלונה נדחתה )מספרנו 402/21, משפחה(.

המועד למתן החלטה בבקשת פסלות

בתלונה על בית הדין השרעי האזורי העיר הנציב, כי שעה שמוגשת בקשת פסלות, שומה 
על היושב בדין לדון ולהחליט בה בכל ההקדם, אך לא כך עשה הקאדי. אמנם, בתחילה 
הוגשה בקשה באמצעות עורכת דין שלא הציגה ייפוי כוח כדין לייצג את המתלונן. ואולם, 
לאחר מכן, ומשהתברר כי עורך דין פלוני הוא המייצג עתה את המתלונן, ולא כל שכן 
שעה שהקאדי עצמו מציין, כי בבקשת הפסלות הועלו נגד הקאדי האשמות חמורות, מן 
הראוי היה כי הקאדי ידון ויתן החלטה לגופה של בקשת הפסלות במועד מוקדם ככל 
האפשר. ודוקו: אי מתן החלטה בבקשת הפסלות משדר רושם לכאורי, כאילו בית הדין 
מעדיף שלא להתמודד עם גופן של הטענות המועלות נגדו, ומכך ראוי כמובן להימנע. 

בהערתו של הנציב לעיל מוצה הבירור )מספרנו 758/21, שרעי(.

נתבעת בתיק הגישה, באמצעות בא כוחה, בקשה לפסלות השופט שישב בדין. המתלונן, 
באמצעות בא כוחו, הגיב לבקשה, הנתבעת השיבה לתגובה, ומשלא ניתנה החלטה בבקשת 
הפסלות, הגיש בא כוחו של המתלונן בקשה למתן החלטה. בבקשה הוא ציין, בין היתר, כי 
בקשת הפסלות לא נועדה אלא לדחות ככל הניתן את התקדמותו של התיק ואת תשלום 
החוב שהנתבעת, כך על פי הנטען, חייבת למתלונן. ההחלטה ניתנה כעבור למעלה מ-3 
חודשים ממועד תשובתה של התובעת לתגובת המתלונן לבקשת הפסלות. בתגובתו לתלונה, 
מסר השופט כי העיכוב במתן ההחלטה נבע מעומס עבודה נקודתי ולא רגיל, עקב הצורך 
לתת מספר פסקי דין בתיקים אחרים, בשים לב לסיום שנת העבודה 2020 וכן בשל עומס 
עבודה שנבע משינויים ביומן עקב הסגר שהוטל בראשית חודש ינואר 2021 בשל מגפת 
הקורונה. הנציב קבע בהחלטתו, כי מבלי להמעיט מהעבודה הרבה המוטלת על כתפי 
השופט, אין בעובדה זו, כשלעצמה, כדי להצדיק את העיכוב במתן ההחלטה בנסיבותיו 

של מקרה זה, והתלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 221/21, שלום(.

נמצאה מוצדקת תלונה על שופטת שנתנה מספר החלטות לפני שהכריעה בבקשת 
פסלות שהגיש המתלונן בעניינה. בהחלטתו הפנה הנציב לסעיף 77א)א3()ב( לחוק בתי 
המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984, הקובע כך: "נטענה טענת פסלות נגד שופט, 
יחליט בה אותו שופט לאלתר ולפני שיתן כל החלטה אחרת". עוד ציין הנציב, כי בשים 
לב לאופיין הטכני של שלוש מבין ארבע ההחלטות שנתנה השופטת, הוא יתמקד בעיקר 
בהחלטה הרביעית )שדנה בבקשת הנתבעים לחייב את המתלונן בהפקדת ערובה(. הואיל 
ועיון בהחלטה זו, העלה כי מדובר בהחלטה מהותית שיש בה כדי להשליך על המשך ניהול 
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ההליך )ככל שלא תופקד הערובה שנקבעה במסגרתה, על ידי המתלונן(, הסיק הנציב, כי 
מן הראוי היה שבית המשפט יקיים את הוראות החוק ויימנע ממתן החלטה עד להכרעתו 
בבקשת הפסלות. וזאת, אף אם לא הוגשה בקשה מפורשת לעיכוב ההליך מטעם המתלונן, 

וגם אם ניתן היה בדיעבד לערער על ההחלטה )מספרנו 71/21, שלום(.

אימתי "קם בית המשפט מכסאו?"  	

תלונה שהוגשה על בית הדין השרעי העלתה את השאלה, האם מוסמך היושב בדין 
לשנות טיוטת פסק דין עליה חתם, לאחר שהשתכנע כי עמדת חבריו להרכב היא הנכונה. 
בהחלטתו קבע הנציב, כי פסק הדין אינו הופך לסופי לפני שבית הדין "קם מכסאו", דבר 
המתרחש אם פסק הדין ניתן בעל פה בפני הצדדים להליך, או אם נשלח לבעלי הדין 
נוסח פסק דין החתום על ידי כל חברי ההרכב. משכך, מוסמך היושב בדין לשנות את 
עמדתו, אפילו חתם על טיוטת פסק הדין, כל עוד הוא לא "קם מכסאו" כאמור )תמצית, 

מספרנו 389/21, שרעי לערעורים(. 

בפסק דין שניתן בבית משפט לתביעות קטנות, חויב המתלונן בהוצאות לטובת התובעת. 
בקשת רשות ערעור על פסק הדין שהגיש המתלונן התקבלה וחיובו בתשלום הוצאות 
לתובעת, בוטל. בעקבות כך, הגישה התובעת בקשה לעיון חוזר בפסק הדין. למרות התנגדותו 
של המתלונן לבקשה, בין היתר, בשל מעשה בית דין ועקרון סופיות הדיון, זימנה השופטת 
שדנה בתיק את הצדדים לדיון בבקשה. הנציב קבע בהחלטתו, כי לא היה מקום לבקש 
את תגובתו של המתלונן לבקשה לעיון חוזר, וכל שכן, להורות על קיום דיון בבקשה זו. 
וזאת, בשים לב לכך, שפסק הדין שניתן בתיק הפך לחלוט, ולכך שבקשות דומות קודמות 
שהגישה התובעת נדחו על ידי בית המשפט מן הטעם, המוצדק, ולפיו בית המשפט אינו 
יושב כערכאת ערעור על עצמו. כן ציין הנציב, כי בהתנהלותה של השופטת, נפגע עיקרון 
סופיות הדיון. בעניין זה הפנה הנציב לדבריה של הנציבה לשעבר, כב' השופטת )בדימוס( 
טובה שטרסברג-כהן בחוות דעת 12/07 שכותרתה "סופיותו של פסק דין" )הדברים 
נכתבו בהקשר למקרה שבו בית הדין הרבני הוסיף תוספות לפסק דין מבלי לבקש את 
תגובת הצדדים, ואולם, העיקרון המובא בהם יפה גם לענייננו(: "עיקרון יסוד הוא בשיטתנו 
המשפטית, כי ככלל, מסיים בית המשפט את מלאכתו וממצה את סמכותו עם מתן פסק 
הדין המכריע במחלוקת ... העיקרון בא להבטיח ודאות, יציבות, בטחון משפטי, מניעת 
הטרדת בעלי הדין לאחר סיום משפטם, תקינות פעולתה של המערכת השיפוטית, מניעת 
כפל דיונים, יעילות וחסכון בזמן ובמשאבים. לאור האמור, מעטים הם החריגים שנקבעו 
לסופיותו של פסק דין. ביניהם, תיקון טעויות טכניות בעיקרן; סמכות ראש ההוצאה לפועל 
לבקש הבהרת פסק דין לשם ביצועו; סמכות לשנות או לתקן פסק דין ביום מתן פסק 
הדין כל עוד 'לא קם בית המשפט מכסאו'; ועוד". התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו, 

208/21, תביעות קטנות(.
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ליקויים שונים בניהול משפט 	

חיוב עורכי דין מייצגים בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה 

בתביעה לתשלום פיצוי בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב היו חמישה צדדים )תובעת, שתי 
נתבעות ושני צדדים שלישיים(. נוסף על הפיצוי שנפסק, חוייב כל אחד מהצדדים בתשלום 
הוצאות לטובת אוצר המדינה וזאת בשל "שימוש לרעה בהליכי המשפט", כאמור בפסק 
הדין. כל שלושת עורכי הדין אשר ייצגו בתיק הלינו על התנהלותה של השופטת במהלך 
הדיון, ובעיקר על פסיקת ההוצאות לטובת אוצר המדינה, אשר לטענתם הייתה בלתי 
מוצדקת, מאחר שלא נפל דופי בהתנהלותם, אלא נבעה משיקולי נקמנות משום שדחו 
את הצעתה לפשרה ועמדו על כך שיינתן פסק דין מנומק. הנציב דחה את התלונה בכל 
הנוגע לטענות השונות בדבר התנהלותה של השופטת, אך מצא אותה מוצדקת באשר 
לחוסר ההלימה בין התנהלותם של המתלוננים לבין החיוב בהוצאות לטובת אוצר המדינה 
בשל "שימוש לרעה בהליכי המשפט". הנציב קבע בהחלטתו, כי לא זו בלבד שיש במלים 
אלו משום הטחת ביקורת כלפי המתלוננים, כמי שייצגו את הצדדים וניהלו בשמם את 
המשפט, אלא שהוא אינו רואה כיצד ניתן לייחס להם, בנסיבותיו של מקרה זה, אשמה 

כה חמורה )תמצית, מספרנו 188/21, שלום(. 

מתן ארכות חוזרות ונשנות להגשת כתבי בי-דין

תובע הלין על מספר ארכות להגשת כתב הגנה שניתנו בתיק ועל כך שהנתבעת לא 
חוייבה בהוצאות בשל כך. הבקשות הוגשו מן הטעם של עומס עבודה שהצטבר נוכח 
מתכונת העבודה המשרדית בפרקליטות ובמשרדי הממשלה השונים בתקופת נגיף 
הקורונה. הבירור העלה, כי נכון למועד מתן ההחלטה בתלונה, חלפו כ-8 חודשים מאז 
הגשת התביעה וטרם הוגש כתב ההגנה בתיק. נושא זה של היענות לבקשות חוזרות 
ונשנות למתן אורכה להגשת כתבי בי-דין נדון לא אחת בנציבות. כך, למשל, בהחלטה 
בתלונה שעניינה מתן ארכות חוזרות ונשנות להגשת תצהירי עדות ראשית, העיר הנציב 
הקודם, השופט )בדימוס( אליעזר ריבלין כי "יש שכמות הופכת לאיכות. על שופט לאחוז 
במוסרות הדיון בידיו ואל לו להיעתר באופן חוזר ונשנה לבקשות למתן אורכה שאין בהן 
הנמקה חדשה של ממש" )תמצית החלטה מיום 10.4.16, מספרנו 140/16(. בתלונה אחרת 
מדובר היה במתן ארכות חוזרות ונשנות לנתבעת להגשת כתב הגנה, והמותב אף האריך 
מיוזמתו לנתבעת את המועד להגשתו מעבר למועדים שביקשה, תוך שהוא דוחה את 
בקשותיו של המתלונן למתן פסק דין בהעדר כתב ההגנה. בסופו של דבר, כתב הגנה 
בתיק הוגש כשמונה חודשים לאחר הגשת התביעה. בהחלטה בתלונה זו נאמר, בין היתר, 
כי "העיקרון המנחה מחייב ניהול משפט ללא דחיות והשהיות שלא לצורך. זכות זו מעוגנת 
בתרבות המשפטית של כל חברה החרדה לכבוד האדם ולזכויותיו במשפט", וכי "היענות 
אוטומטית לבקשות להארכת המועד להגשת כתב הגנה, גורמת לעינוי דין ולהתמשכות 
הליכים", ולפיכך התלונה נמצאה מוצדקת )תמצית החלטה מיום 23.8.18, מספרנו 358/18(. 
החלטתה של הרשמת במקרה דנן לא ניתנה, אמנם, באופן אוטומטי, והמתלונן התבקש 
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להגיב לבקשה השנייה למתן אורכה להגשת כתב הגנה, אך הוא לא עשה כן. מן הראוי 
היה לציין כי בהחלטת הרשמת, מדובר בארכה אחרונה לנתבעת, ויתכן אף שהיה מקום 
להעמיד את הארכה על פרק זמן קצר מ-60 ימים. כמו כן, היה ראוי להתייחס באותה 
החלטה לסוגיית ההוצאות, וזאת בהמשך להחלטה הקודמת שניתנה על ידי הרשם בעניין 
זה, ועל מנת שהמתלונן יבין כי בית המשפט אינו אדיש לעינוי הדין שנגרם לו ואף מגלה 
כלפיו אמפתיה, שעה שמדובר בהליך שהלכה למעשה עדיין לא החל לגופו. בית המשפט 
לא עשה כן וחבל שכך. הנציב הביע את תקוותו, כי להתנהלותה של הנתבעת בכל הנוגע 
להגשת כתב הגנה בתיק, יינתן ביטוי בהחלטה הבאה שתינתן. בהערה זו מוצה בירורה 

של התלונה )מספרנו 123/21, שלום(. 

נקיטת הליכי גישור 

באחת התלונות הצטרף הנציב לביקורת שהשמיעה נשיאת בית המשפט העליון, בהחלטתה 
בערעור פסלות, על התנהלותה של שופטת בהליך פלילי שלקחה חלק פעיל בנסיון להביא 
את הצדדים להסדר טיעון, על דרך קיום הליכי גישור, ניסיון שלא צלח בסופו של יום. הנציב 
הטעים בהחלטתו, כי האיסור על נקיטת הליכי גישור על ידי המותב הדן בתיק העיקרי הינו 
רב שנים, ואינו בבחינת חידוש של הנציבות, כדברי השופטת בתגובתה לתלונה. בבג"צ 
8638/03 סימה אמיר נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, פ"ד סא)1( 259, אף נאמר, 

אגב אורחא, כי בעיסוק של בית המשפט בגישור יש גם כדי לטשטש את הגבולות בין בית 
המשפט לבין הגישור כמערכת חלופית לבית המשפט )וראו בהקשר זה גם תמצית החלטה 
187/14 "הליכי גישור בפני השופט בבית המשפט לענייני משפחה", מיום 23.7.14(. 

אשר להליך הפלילי, כבר קבעה הנציבות בעבר, כי "בית המשפט אינו צד לעריכת הסדר 
טיעון, שגיבושו נתון כולו לתחום פעילותם של התביעה, הנאשם וסניגורו. רק לאחר גיבושו, 
יודיעו הצדדים על כך לבית המשפט ... ובית המשפט לא יתערב קודם לכן, גם אם פרטי 
ההסדר המתגבש מובאים לידיעתו מסיבה זו או אחרת .... על בית המשפט להפעיל את 
שיקול דעתו לעניין הסדר טיעון לאחר שזה גובש על-ידי הצדדים ומובא לאישורו, ולא 
קודם לכן. ייזום ומעורבות בית המשפט פסולים בכל שלב משלבי ההליך הפלילי ועל אחת 
כמה וכמה לאחר סיומו של המשפט ולפני מתן פסק הדין" )חוות דעת 12/06 "מקומו 

של בית המשפט בהסדרי טיעון", מיום 12.11.06(. 

לדברי הנציב, התנהלותה של השופטת במקרה שבפניו, בהליכי הגישור שנקטה ובנסיונותיה 
להביא את המאשימה לידי הסדר טיעון עם המתלונן, אינם ראויים, והשופטת נהגה, אפוא, 
שלא כהלכה. אשר לפרוטוקול הדיונים הוסיף הנציב, כי גם בעניין זה אין לו אלא להצטרף 
לביקורתה של הנשיאה על השופטת, כי הערות השופטת והצעותיה להסדר טיעון אינן 
מופיעות בפרוטוקול הדיונים, הגם שאין מדובר בדיון שהוסכם כי יתנהל מחוץ לפרוטוקול. 
פרוטוקולי הדיונים לא נוהלו כדבעי אפוא על ידי השופטת, וזאת בניגוד לדין )מספרנו 

429/21, שלום(.
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אי מתן החלטות בבקשות המוגשות לבית המשפט

בתלונה על כך, שלא ניתנו החלטות במספר בקשות שהגישו תובעים בתיק, אשר גם ביקשו 
ממזכירות בית המשפט לבדוק על שום מה הן לא ניתנו, קבע הנציב, כי הכלל שאין עליו 
עוררין הוא, כי על כל בקשה המוגשת במסגרת הליך זה או אחר יש ליתן החלטה, בדרך 
כלל, לאחר קבלת תגובת הצד שכנגד. המדובר בציפייה סבירה של כל בעל דין שבקשותיו 
תזכינה להתייחסות של בית המשפט בתוך פרק זמן סביר. במקרה זה, צו המניעה שניתן על 
ידי השופטת עמד, אמנם, בתוקפו בתקופה הרלוונטית, אך אין חולק כי חלק מבקשותיהם 
של התובעים לא זכו להתייחסותו של בית המשפט. גם פניות של התובעים למזכירות בית 
המשפט בעניין זה לא הועילו, ובשל כך הוגשה התלונה. הנציב לא קיבל את הסברה של 
השופטת כי שלוש מתוך הבקשות שהוגשו "נמחקו או לא טופלו בהיסח דעת", ומצא את 

התלונה מוצדקת בהיבט זה )מספרנו 7/21, שלום(.

תביעה להבטחת קשר הורי שהגיש המתלונן בעניין בנו הקטין נמחקה, לפי בקשת המתלונן, 
לאחר שהתקיימו בה שני דיונים וניתנו במסגרתה כשבעים החלטות. הנציב קבע בהחלטתו, 
כי על בית המשפט לשקול את טובת הקטין, ולפיכך, עליו לבחון את עמדת הגורמים 
המקצועיים, טרם שיכריע בבקשות הצדדים. ועל כן, מצופה היה כי בית המשפט "יעמוד 
על המשמר" כדי שהחלטותיו יקויימו על ידי כל הנוגעים בדבר, וזאת, במיוחד כאשר 
מדובר בעניינים הנושאים אופי דחוף. מכאן, קבע הנציב, כי ניתן להבין את טרונייתו של 
המתלונן על כך שלא ניתנה החלטה באחת מבקשותיו לאחר שחלף המועד שנקבע 
בהחלטת השופטת לקבלת מתווה הטיפול במשפחה מטעם העו"ס לסדרי דין. רק לאחר 
פנייתו של בא כוח המתלונן הורתה השופטת לעו"ס להגיש את תגובתה בתוך 7 ימים. אלא, 
שבהחלטתה של השופטת נפלה טעות, והיא הופנתה אל מחלקת הרווחה בעיר אחרת. 
בתגובתה מסרה השופטת, כי מדובר בטעות טכנית שתוקנה על ידה באופן מהיר. ואולם, 
בעניין זה, מצא הנציב להעיר, כי לטעמו עיון מוקפד ויסודי יותר מצד בית המשפט בתיק, 

יכול היה למנוע טעות זו )554/21, משפחה(. 

קביעת דיון במעמד הצדדים בהתאם להוראות החוק

שופטת נתנה צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד נגד המתלוננת. דיון במעמד 
הצדדים בבקשה למתן הצו התקיים בחלוף כשבועיים ממועד הדיון במעמד צד אחד, 
וזאת, בניגוד לאמור בסעיף 7)ב( לחוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, הקובע 
כי "ניתן צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, יתקיים הדיון בנוכחות שני הצדדים 
בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו". בתגובתה מסרה השופטת, כי 
חל עיכוב בקביעת מועד הדיון בשל מצבה הרפואי באותה עת, וכן לנוכח יומנה העמוס. על 
כך העיר הנציב, כי הוראת החוק בנוגע למועד שבו יש לקיים דיון במעמד הצדדים, ברורה 
ומפורשת, ותכליתה היא לאפשר למי שזכויותיו עלולות להיפגע ממתן הצו במעמד צד אחד 
להשמיע את עמדתו "בהקדם האפשרי", ולכל היותר, בתוך שבוע ימים. לפיכך, קבע הנציב, 
ככל שנבצר מהשופטת לקיים את הדיון במעמד הצדדים בתוך המועד הקבוע בחוק )בשל 
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מצב רפואי או מכל סיבה אחרת(, מצופה היה שהדבר יובא לידיעתו של הגורם האחראי 
על נושא זה בבית המשפט, כדי שתיק ינותב על ידו למותב אחר. לאחר שנשקלו מכלול 

הנסיבות שבתיק, מוצה בירור התלונה בהערתו זו של הנציב )מספרנו 434/21, שלום(.

הודאה בטעות שנפלה תחת ידו של בית המשפט, ואי התייחסות להגשת סיכומי 
הצד שכנגד באיחור

באחת התלונות נמצא כי החלטה שנתן השופט בפתקית בבקשה למחיקת תביעה שכנגד, 
ניתנה על ידו, כפי הנראה, בטעות על גבי החלטה אחרת, שכבר נדונה והוכרעה על ידי 
בית המשפט. בעניין זה ציין הנציב, כי מדובר לטעמו בטעות שניתן היה להימנע ממנה על 
ידי שימת לב מצד בית המשפט. ואולם, במקום להודות בטעותו, השיב השופט לבא כוח 
המבקשת )לאחר שהלה ביקש מבית המשפט להבהיר לאיזו בקשה מתייחסת ההחלטה( 
שהוא "יגיב כפי הבנתו". הנציב קבע בהחלטתו, כי יש להצר על כך שבמקום להודות 
בטעות שנפלה תחת ידו, בחר השופט ליתן תשובה מתחמקת שהיא גם חסרת כל טעם. 
ומעבר לכך, הסכים הנציב עם המתלוננת, כי יש בתשובה מעין זו משום "זילות וזלזול" 
מצד בית המשפט. טענת המתלוננת, לפיה סיכומי התובעת הוגשו באיחור של שבוע 
מבלי שנתבקש אישורו של בית המשפט לכך, ומבלי שבית המשפט יעיר על כך, נמצאה 
מוצדקת. שכן, בניגוד לאמור בתגובתו של השופט, כי סיכומי התובעת הוגשו בתוך המועד 
שנקבע בהחלטתו, עיון בהחלטה מלמד אחרת: בהחלטתו קצב השופט את הגשת סיכומי 
התובעת ל-21 ימים מיום ההחלטה, ולא ל-30 ימים כפי שציין השופט בתגובתו. בפועל, 
הגישה התובעת את סיכומיה כעבור שבוע מהמועד שנקבע על ידי בית המשפט. מכאן, 
הסיק הנציב, כי ניתן להבין את תחושתה של המתלוננת, כי בית המשפט התעלם ממחדליה 

של התובעת ונהג בה לפנים משורת הדין )מספרנו 583/21, שלום(. 

הבהרת החלטה ש"לכאורה" סותרת החלטה קודמת

באחת ההחלטות שנתנה שופטת נקבע, כי ככל שהמתלוננת לא תנמק את התביעה שהיא 
הגישה, יימחקו הן התביעה והן התביעה שכנגד שהוגשה נגדה. ואולם, בניגוד לאמור, 
הורתה השופטת בהחלטה מאוחרת יותר )שניתנה בעקבות בקשת הנתבעת למחוק את 
התביעה מבלי למחוק את התביעה שכנגד(, על מחיקת תביעתה של המתלוננת בלבד. 
בקשה של המתלוננת לבטל את ההחלטה נדחתה על ידי השופטת. הנציב ציין, כי הוא אינו 
מוצא סתירה מהותית בין שתי ההחלטות. עם זאת, העיר הנציב, כי מן הראוי היה שבית 
המשפט יבהיר את החלטתו המאוחרת, וזאת כדי למנוע לזות שפתיים אחר התנהלותו 

בהליך. בהערה זו מוצה בירור התלונה )מספרנו 325/21, שלום(. 

מתן זמן סביר להגשת תגובה לבקשה שעניינה מחיקת ההליך

במסגרת המרצת פתיחה הוגשה בקשה למחיקתו של ההליך ביום חמישי. בהחלטת 
השופטת מאותו היום היא הורתה על הגשת תגובת המשיבים עד ליום ראשון הקרוב. דיון 
בתיק נקבע ליום שני שלאחריו. בתלונתו טען המתלונן, כי לא ברור האם כל המשיבים 
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)למעלה מ-10( היו מודעים לבקשה שהוגשה. לדבריו, מן הראוי היה שהשופטת תידחה 
את הדיון שנקבע, כך שהיה מתאפשר דיון בבקשה "בנחת וכדין", והיו נמנעים "המשגים 
והתקלות הגדולות" בהמשך ההליך. עוד סבר המתלונן, כי היה על השופטת לחייב את 
המבקשת או את המזכירות ליידע את המשיבים על אודות הבקשה ועל הצורך במתן תגובה, 
שהרי בימים שישי-שבת לא עובדים. המתלונן הוסיף, כי לאחר שנודע לו על דבר הבקשה 
וההחלטה )בצוהרי יום שישי(, הוא התפנה מעיסוקיו והכין תגובה ארוכה, מפורטת ומנומקת, 
שהוגשה באמצעות תכנת נט המשפט ביום ראשון בשעה 16:21 לערך. למחרת, בבוקרו 
של יום הדיון, הוא צפה בנט המשפט, ולא מצא כי ניתנה החלטה בנוגע לדיון, ועל כן, הוא 
התכונן לנסוע לבית המשפט. לדבריו, בשעה 11:00 לערך, וממש קודם יציאתו מהמשרד, 
הוא בדק שוב את מצב התיק בנט המשפט וגילה, להפתעתו, כי ניתנה החלטה המורה 
על מחיקת ההליך וביטול הדיון. וזאת, מבלי שניתנה במסגרת ההחלטה כל התייחסות 
לתגובתו של המתלונן ולתגובתו של משיב נוסף, כמו גם לשאלה האם כל המשיבים קיבלו 
לידיהם את ההחלטה המורה להם להשיב לבקשת המחיקה. בתגובתה תלתה השופטת את 
החלטתה שלא לחייב את המבקשת במסירת הבקשה למשיבים בלוח הזמנים הקצר שבין 
הגשת הבקשה לבין הדיון שהיה קבוע בתיק, וכן בעובדה שרוב המשיבים לא היו מיוצגים. 
ואולם, היא הדגישה כי נערך על ידה מעקב אחר צפיית עורכי הדין המייצגים בהחלטה. 
בטעם זה - סד הזמנים הקצר בין מועד הגשת הבקשה למועד הדיון - נימקה השופטת 
את החלטתה להורות על הגשת תגובות המשיבים ביום ראשון, לבקשה שכאמור הוגשה 
ביום חמישי )כאשר בתווך נמצאים ימי שישי ושבת(. בהחלטתו, הדגיש הנציב, כי החלטה 
למחיקת הליך היא החלטה מהותית שיש לה השלכות משמעותיות על זכויותיהם של כל 
הצדדים המעורבים בתיק. לפיכך, מקום שבו מוגשת בקשה מעין זו "בדקה התשעים", מן 
הראוי הוא שבית המשפט לא יכבול את עצמו ואת המשיבים ללוח הזמנים הצפוף, אלא 
יאפשר למשיבים להגיש את תגובותיהם לבקשה בתוך פרק זמן סביר. וזאת, גם אם הדבר 
כרוך בדחייתו של הדיון. מסקנתו של הנציב הייתה, כי פרק הזמן שניתן למשיבים להגיב 
לבקשה למחיקת ההליך לא היה סביר כלל ועיקר. וכל שכן, בנסיבות שבהן השופטת לא 
הורתה למבקשת )או למזכירות( ליידע את המשיבים על אודות החלטתה. התלונה נמצאה 

מוצדקת )מספרנו 645/20, שלום(.

קביעת מועד במעמד הצדדים לפי החלטת ערכאת הערעור

מתלוננת הגישה בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד נגד המשיבים, אשר לפי 
הנטען, החלו לבצע עבודות בניה בשטח הצמוד לחנותה, באופן שלא איפשר לה להפעיל 
את החנות כבעבר. בהחלטתה מאותו יום קבעה השופטת, כי מאחר שקיים הליך אחר 
בין הצדדים, יש מקום לקבל את עמדת המשיבים ושלא ליתן החלטה במעמד צד אחד. 
משכך, קבעה השופטת כי דיון במעמד הצדדים יתקיים כעבור כחודש. בעקבות החלטה 
זו הגישה המתלוננת באותו יום "בקשה בהולה לעיון מחדש בבקשה למתן סעדים ארעיים 
זמניים )במעמד צד אחד(", שבמסגרתה נתבקש בית המשפט להורות על מתן הסעדים 
הזמניים שהתבקשו בבקשה המקורית, ולחילופין, נתבקש לקבוע מועד "קרוב ביותר" 
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לדיון במעמד הצדדים. השופטת דחתה את הבקשה. על החלטותיה של השופטת הגישה 
המתלוננת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד שקבע, כי צדק בימ"ש 
קמא בסרובו ליתן סעד זמני מקום שבו מתבררת תביעה אחרת, קודמת, בין הצדדים. עם 
זאת, נוכח מהות העניין והחשש שייגרם נזק למבקשת בכל יום בו מתאחר הדיון, נקבע 
שעל בימ"ש קמא להקדים את מועד הדיון בין הצדדים, כך שיערך עד ולא יאוחר מתאריך 
אותו ציין. יומיים לפני אותו מועד שקבע בית המשפט המחוזי, הגישה המתלוננת לבית 
משפט קמא "בקשה דחופה לקביעת מועד לדיון בבקשה למתן סעדים זמניים" במעמד 
הצדדים. למחרת, נתנה השופטת החלטה לפיה מאחר שהבקשה הוגשה עתה ולא ביום בו 
ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי, ומאחר שיומנה לא מאפשר קביעת דיון עד למועד 
שנקבע, הדיון יתקיים 6 ימים לאחר מכן. המתלוננת הלינה על כך שהשופטת "התעלמה" 
מהחלטת בית המשפט המחוזי וקבעה דיון בבקשתה במועד מאוחר מזה שנקבע בהחלטה. 
לאחר שעיין בתגובת השופטת, קבע הנציב כי החלטתה השופטת לקבוע את הדיון במועד 
מאוחר יותר, סוטה מהוראת ערכאת הערעור. בנסיבות בהן תרמה אף המתלוננת לעיכוב 
שחל בקביעת מועד הדיון, הסתפק הנציב בהערתו זו, ובכך מוצה בירורה של התלונה 

)מספרנו 762/20, שלום(.

דחיית בקשה לדחיית מועד דיון

עורך דין שהוא ובני משפחתו חלו בקורונה והיו מצויים בבידוד, והוא עצמו היה באישפוז 
ביתי, הלין על התנהגותו של שופט שדחה את בקשתו לדחיית מועד הדיון, ועל שהשופט 
קיים את הדיון במעמד שני הצדדים בהעדרו תוך שהוא דוחה את הסעד שהתבקש בהליך 
גופו ומחייב בהוצאות. בהחלטתו קבע הנציב, כי השופט היה מיטיב לעשות, נוכח האישור 
הרפואי שנלווה לבקשה נוספת שהגיש המתלונן, לו היה שוקל להיעתר לה. ואולם, מסתבר 
כי בסופו של יום, במהלך הדיון עצמו, ביקשה מרשתו של המתלונן מן השופט לקיים את 
הדיון גם בלא נוכחותו של המתלונן, ומשכך לא ניתן להצדיק את התלונה, ובירור התלונה 

מוצה בהערת הנציב )מספרנו 690/21, שלום(.

מתן פסק דין בהעדר הגנה

באחת התלונות שעניינה מתן פסק דין בהעדר הגנה עמד הנציב על הנוסח של התקנה 
החדשה בעניין זה והוסיף, כי בפתח דברי ההסבר של התקנות החדשות מאוזכרת התופעה 
של הימשכות ההליכים והודגש, כי מטרת הרפורמה בסדר הדין האזרחי היא להחזיר את 
מעמד תקנות סדרי הדין להיות "כלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפטים האזרחיים, 
במטרה לייעל, לפשט ולקצר את ההליכים האזרחיים, תוך עשיית צדק במסגרת קיומו 
של הליך ראוי והוגן. כל זאת, תוך יצירת איזון בין צרכיהם של מתדיינים שונים, לרבות 
התחשבות בבעלי דין בלתי מיוצגים והתאמת כלים מיוחדים עבורם, מקום שבו יש צורך 
בכך". הרפורמה בסדר הדין האזרחי שינתה, אפוא, את נקודת הכובד, כששומה על בית 
המשפט לשקול בין יתר שיקוליו גם את האינטרס הציבורי, לייעול ופישוט ההליכים 
המשפטיים האזרחיים. נראה, אפוא, כי במקרה דנן, שעה שלא מצא בית המשפט לדרוש 
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מן התובע "הוכחה מספקת" של תביעתו, דבר שהוא היה רשאי לעשות על פי שיקול 
דעתו, וכאשר לא עמדה בפניו אותה שעה בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה מצד 
הנתבע, אפשר שהיה מקום להיעתר לבקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה. עם 
זאת, משאין הנציב מוסמך להתערב בשיקול דעת שיפוטי ובבחינת החלטות שיפוטיות 

לגופן, מוצה הבירור בהערות הנציב אלו )מספרנו 495/21, שלום(. 





101

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

עי
ב
ט

ה
ק 

ד
צ

ה
קרי 

עי
ב
ה 

ע
פגי

 :1
0
ק 

פר

פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי  | פרק 10 
תחת מטריה רחבה זו נכללים סוגים שונים של ליקויים, שהעיקריים שבהם הם ניגוד 
עניינים, מראית עין של משוא פנים, פגיעה בזכות הטיעון, פגיעה בזכות הייצוג ופגיעה 

בשוויון בין הצדדים. 

פגיעה בזכות הטיעון 	

בשנת 2021 ניתנו מספר החלטות בנושא זכות הטיעון וחובתו של בית המשפט ליתן זכות 
תגובה לצד שכנגד טרם מתן החלטה בבקשה:

מתלונן הלין על כך, שלאחר שבית המשפט סגר פעמיים את התיק מחמת חוסר מעש, 
בשתי החלטות נפרדות, הוא נעתר לבקשת האישה לפתוח מחדש את התיק, וזאת, במעמד 
צד אחד ומבלי לבקש את תגובתו. בהחלטת הנציב נקבע, כי בהתנהלות זו יש משום פגיעה 
בעיקרי הצדק הטבעי, לפיהם יש ליתן לכל בעל דין את יומו בבית המשפט, ולאפשר לו 
להעלות טענותיו טרם מתן החלטה. התלונה נמצאה מוצדקת )תמצית, מספרנו 1/21, 

משפחה(. 

בתלונה שהוגשה על שופט משפחה נטען, כי בדיון שהתקיים בתביעת המתלונן, לא איפשר 
השופט לבאת כוחו לטעון, אלא רק להשיב לשאלות בית המשפט. בהחלטת הנציב נקבע, 
כי אף אם סבור בית המשפט כי בעל דין, המגיש בקשה לצו הגנה, העלה על הכתב את 
מלוא טענותיו, אין בכך כדי לגרוע מזכותו של אותו בעל דין להשלים בקצרה את טיעוניו 
בעל פה במהלך הדיון, ככל שביקש לעשות כן, ולא רק להשיב לשאלות בית המשפט, 
וקיימת לו ציפייה סבירה כי בית המשפט יקשיב לדבריו בנפש חפצה. בהערה זו מוצה 

בירור התלונה )תמצית, מספרנו 137/21, משפחה(. 

במהלך ניהולה של תביעת רשלנות רפואית נפטר הנתבע )רופא(, למרבה הצער, ויורשיו 
)אשתו וילדיו( נכנסו לנעליו. הנציב לא מצא פגם בכך שהשופט נעזר במתלונן )בא כוחם 
של היורשים( ובאשת הנתבע, כדי לאתר את כתובותיהם של ילדי הנתבע ששוהים בחו"ל, 
כדי להמציא להם את כתב התביעה המתוקן. עם זאת, ציין הנציב, כי לאור החשיבות 
הנודעת לזכותו של בעל דין להשמיע את עמדתו בנוגע להליך המתנהל נגדו, מן ראוי 
היה שבית המשפט ימתין ולא יקיים דיון בתיק )כפי שנעשה במקרה הנדון( כל עוד כתב 
התביעה המתוקן לא הגיע לידיהם של כלל היורשים. נוכח העובדה שהמתלונן לא הביע 
כל התנגדות לקיום אותו דיון, והוא אף התנגד לבקשת התובע לדחותו, הסתפק הנציב 

בהערתו זו שבה מוצה בירור התלונה )מספרינו 330/21; 380/21, שלום(. 

בפתח דיון בעתירה שהגיש אסיר על החלטת ועדת השחרורים שלא לשחררו בשחרור 
מוקדם, הביע ראש ההרכב את עמדתו של בית המשפט בנוגע לסיכוייה של העתירה. 
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הנציב לא מצא בכך כל פסול, כל עוד בית המשפט לא קבע מסמרות בדבר. בנוסף, מצא 
הנציב להעיר על כך שבית המשפט לא איפשר למתלונן להשמיע את דבריו בדיון, אף כי 
זה היה מיוצג על ידי עורך דין. בעניין זה הפנה הנציב לעמדתה של הנציבות, כי יש ליתן 
לבעל דין את "יומו בבית המשפט", כאשר מושג זה נושא עימו תוכן מהותי ולא טכני בלבד, 
ונועד לאפשר לכל מתדיין להעלות את טענותיו. עוד ציין הנציב, כי אי מתן הזדמנות למי 
מהצדדים להשמיע טענותיו, מהווה פגיעה מובהקת בעקרונות הצדק הטבעי ובשוויון בין 

בעלי הדין )מספרנו 95/21, מחוזי(.

בתלונה נוספת קבע הנציב, כי מתן הזכות להישמע לצד שכנגד הוא חלק מעיקרי הצדק 
הטבעי, ומשהוגשה בקשה שנייה למתן ארכה נוספת להגשת כתב ההגנה, לאחר שכבר 
ניתנה ארכה ראשונה בהחלטתה של הרשמת, היה מקום להעביר גם בקשה זו לתגובתו 

של המתלונן ולא ליתן בה החלטה בלא לבקש את תגובתו )מספרנו 347/21, שלום(.

בתלונה שהוגשה על שופט בית המשפט העליון טען עורך דין, כי ערעור פלילי שהגיש 
)על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לאפשר צילום דיוני בית המשפט בתיק פלילי 
מסויים( הוגש בזכות, בהתאם לסעיף 70)ד()א(2 לחוק בתי המשפט, והלין על כי השופט 
לא ביקש את תגובת המשיבים לערעור, טרם שנתן את פסק דינו, ועל כי פסק הדין ניתן 
בלא שהתקיים בו דיון. המתלונן הפנה, בהקשר זה, לסעיף 208 לחוק סדר הדין הפלילי 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 )להלן: החסד"פ( ולסעיף 70ד לחוק בתי המשפט. מכאן 
הסיק המתלונן, כי החוק אינו מתיר לבית המשפט העליון לדחות על הסף, מבלי לקיים 
דיון, ערעור שהוגש בזכות על החלטת בית המשפט המחוזי. המתלונן אף טען, כי מתן 
פסק דין ללא דיון וללא קבלת תגובת המשיבים פוגע בזכות הטיעון ובכללי הצדק הטבעי.

בהחלטתו בתלונה קבע הנציב, כי נקודת המוצא היא קביעתו של המחוקק בסעיף 208 
לחסד"פ, לפיה "הדיון בערעור יהיה בפני בעלי הדין; אולם אם הוזמן בעל דין ולא התייצב, 
רשאי בית המשפט לדון בערעור לא בפניו, או, אם המערער הוא שלא התייצב – לדחות 
את הערעור מטעם זה בלבד". כלל זה חל, לכאורה, על כל דיון בערעור פלילי בו דן בית 
המשפט. אולם בכך לא סגי. צודק השופט בתגובתו לתלונה, כי בית המשפט העליון הכיר 
במצבים בהם ניתן יהיה להכריע בעניינו של ערעור פלילי על דרך של טיעונים בכתב בלבד, 
בלא לקיים בו דיון פרונטאלי. כך הוא הדבר, למשל, באשר לערעור פלילי על החלטה 
בבקשה לפסול שופט מלשבת בדין. הנציב ציין עוד, כי ברור שהמחוקק עצמו רשאי לקבוע 
בדין הסדרים מיוחדים לשמיעת סוגי ערעורים מסוימים, ככל שימצא לנכון, ובכך להסיג 
לאחור את הוראתו הכללית של סעיף 208 לחסד"פ. האמנם כך קבע המחוקק, בכל הנוגע 
לערעור פלילי המוגש בזכות על החלטה בעניין פרסום? באותו עניין היה מדובר בערעור 
בזכות, בו מוסמך לדון דן יחיד ולא בערעור ברשות, עליו הורה המחוקק במפורש, כי יכול 
שהערעור ידחה על ידי בית המשפט העליון על הסף, בלא דיון בנוכחות הצדדים. האם מכאן 

ניתן להסיק, כי ערעור בזכות חייב להישמע במסגרת דיון שיתקיים בפני בית המשפט?
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בהחלטתו קבע הנציב, כי הוא נוטה לדעה, כי פרשנות לפיה יש להסיק מנוסח הוראת 
סעיף 70ד לחוק בתי המשפט, כי יש לקיים דיון בכל ערעור המוגש בזכות, היא הפרשנות 
הנכונה, מאחר שלא נקבע בחוק אחרת. עם זאת לא נראה, כי השופט ביקש, חלילה, לקפח 
מי מבעלי הדין שבפניו ויתכן שהוא לא היה ער לשאלה, האם יש בידו להכריע בערעור על 
אתר וללא דיון במעמד הצדדים, אם לאו, משסבר כי הסוגיה כבר הוכרעה על ידי בג"צ 
לגופה של שאלת הפרסום, בהליך קודם שהוגש לבית המשפט העליון, משכך אין מקום 
לשוב ולדון בה. שאלה נוספת שהועלתה בהחלטת הנציב היא, האם פטור היה בית המשפט 
מלקיים דיון בערעור פלילי מאחר שהסוגיה שהונחה לפתחו כבר הוכרעה, לדבריו, ואפילו 
זה מקרוב, על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, במלואה או ברובה. לדעת הנציב, 
התשובה לכך שלילית, וככל שהדין מחייב את בית המשפט לקיים דיון בערעור, כי אז יש 

לעשות כן. הנציב הטעים, כי על הדין יש להקפיד ולקיים במלואו.

את החלטתו בתלונה סיים הנציב באומרו, כי השאלה אם יש לקיים בדיון בערעור אם לאו 
היא, בסופו של יום, שאלה פרשנית שהוא לא מוצא לקבוע בה מסמרות, למרות שהוא 
נוטה, כאמור, לדעה כי היה מקום לקיים דיון בערעור במעמד הצדדים. הנציב הוסיף, כי 
משמדובר בשאלה פרשנית ושעה שאין בידו לקבוע, כי התנהגותו של השופט חרגה באופן 
מובהק מדרך ניהול משפט ראויה, אין הוא סבור כי יש לקבל את התלונה ובירורה ימוצה, 

אפוא, בהערותיו לעיל )מספרנו 138/21, עליון(.

מתלונן הגיש לבית המשפט קובלנה פלילית פרטית. הדיון הראשון בקובלנה נקבע על 
ידי השופט למועד מסוים, אשר מאוחר יותר נדחה על ידו, בשל אילוצי יומנו, למועד אחר 
- כ-4 חודשים לאחר מכן. אחד הנאשמים בקובלנה, עורך דין במקצועו, ביקש לדחות 
את המועד שנקבע, מן הטעם שבאותו המועד קבוע לו דיון אחר, ולחלופין ביקש לפטור 
אותו מהתייצבות וכי הנאשם הנוסף, אף הוא עורך דין, ייצג אותו. השופט נעתר לבקשת 
הדחייה, ודחה את מועד הדיון למועד אחר - כחודשיים וחצי לאחר המועד הקודם שנקבע, 
וזאת מבלי לבקש את תגובתו של המתלונן. המתלונן הלין על אי קבלת תגובתו. בתגובתו 
לתלונה הסביר השופט, כי הוא נעתר לבקשת הנאשם לדחות את הדיון משום שסבר, כי 
יש ליתן לו הזדמנות להישמע באופן אישי. בהחלטתו העיר הנציב, כי היה מקום לבקש 
את תגובתו של המתלונן לבקשה. זאת, במיוחד כשמדובר במתלונן שאינו מיוצג ושעה 
שהתיק כבר נדחה קודם לכן לפרק זמן של כ-4 חודשים )מפאת אילוצי יומנו של בית 
המשפט(. בנוסף, הנאשם לא צירף לבקשתו כל אסמכתא לקיומו של דיון אחר שנקבע 
לו, וגם לא ביקש את עמדתו של המתלונן לבקשת הדחייה, כפי שראוי היה לעשות. הנציב 
הביע תקוה, כי ייעשה מאמץ לקבוע את הדיון בקובלנה בתוך פרק זמן סביר, ותישקל אף 

האפשרות להקדים את מועד הדיון שנקבע )תמצית, מספרנו 680/21, שלום(.

באחת התלונות קבע הנציב, כי מתן הזכות להישמע לצד שכנגד הוא חלק מעיקרי הצדק 
הטבעי, ומשהוגשה בקשה שנייה למתן ארכה נוספת להגשת כתב ההגנה, לאחר שכבר 
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ניתנה ארכה ראשונה בהחלטתה של הרשמת, היה מקום להעביר גם בקשה זו לתגובתו 
של המתלונן ושלא ליתן בה החלטה בלא לבקש את תגובתו )מספרנו 347/21, שלום(.

עורך דין שייצג את המשיבות בבקשה למינוי אפוטרופוס הלין על כך, ששופטת בית המשפט 
לענייני משפחה נתנה החלטה בבקשה טרם שחלף המועד שקצבה להגשת עמדת הצדדים 
לתסקיר העובדת הסוציאלית. הנציב לא קיבל את עמדת השופטת בתגובתה, בה ציינה 
כי עמדתן של המשיבות היתה ידועה מראשית ההליך, וכי היתה קיימת דחיפות במינוי 
האפוטרופוס החיצוני, וקבע כי המשיבות היו היחידות שעל עמדתן השופטת ויתרה, שעה 
שכל הצדדים האחרים, הגישו את עמדתם. הנציב קבע, כי בנוהגה כך פגעה השופטת 
בכללי הצדק הטבעי, ובזכות הטיעון שיש לכל צד טרם שתתקבל החלטה בעניינו. כן קבע 
הנציב, כי גם אם התייחסה השופטת לעמדת המשיבות בבקשה שהגישו לביטול ההחלטה, 
אין בכך כדי לשנות את תחושתן הקשה, שלא קיבלו הזדמנות, כמו שאר הצדדים, להביא 
את עמדתן טרם מתן ההחלטה. מבחינה זו, פגעה התנהלותה של השופטת במראית העין 

של עשיית הצדק. התלונה נמצאה מוצדקת )תמצית, מספרנו 779/21, משפחה(.

חשש או מראית עין של ניגוד עניינים  	

בשנת 2021 ניתנו מספר החלטות בתלונות בהן נטען למראית עין של ניגוד עניינים:

נמצאה מוצדקת תלונה על העדר גילוי נאות מצד שופט, כי ייצג בעבר עירייה, שעה 
שתיקים בעניינה הועברו לטיפולו לאחר מינויו. על פי קביעת הנציבות, השופט מחויב 
בגילוי נאות, הנשען על עקרון "מראית פני הצדק", גם במצבים בהם אין מתקיים חשש 
ממשי למשוא פנים ואפילו הדין אינו מחייב את פסילתו של השופט מלשבת בדין. הכלל 
הוא, כי שעה שמתקיים חשש לפגיעה במראית פני הצדק, חייב השופט להביא לידיעת 
הצדדים חשש זה. בהחלטתו הטעים הנציב, כי סוגיית חובת הגילוי הנאות של היושב בדין 
הינה שאלה מורכבת בה יש לבחון כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו המיוחדות. חלוף הזמן, 
כשלעצמו, אינו מהווה, בהכרח, אינדיקציה מכרעת בנידון דידן. כך, למשל, תיתכן חובת 
גילוי גם לאחר שנים רבות, אם התקיים קשר אינטנסיבי בין השופט לבין הגורם הרלבנטי 
או אם הייתה ביניהם היכרות קרובה, ובאותה מידה תיתכן חובת גילוי לאחר תקופה קצרה 

בה לא התקיים קשר הדוק שכזה.

בהקשר זה, לא למותר הוא להזכיר את כלל 15)ב()4( לכללי אתיקה לשופטים, התשס"ז- 
2007, אשר קובע, כי "שופט לא ישב בדין ביודעו שמתקיים אחד מאלה ... בעל דין או עד 

מרכזי היה לקוחו של השופט קודם מינויו לכהונתו, ולא חלפו לפחות חמש שנים מאז 
הטיפול בעניינו של אותו בעל דין או אותו עד". בעבר כבר קבעה הנציבות, כי פרק הזמן 
של חמש שנים לפני או אחרי המניעה מלשבת בדין, ראוי לשמש כנקודת מוצא גם לצורך 
חובת היידוע לבעלי הדין )מספרנו 703/11 ועמדת נציב 5/11(, ואכן בענייננו לא חלפה 
תקופה של חמש שנים מאז הייצוג ועד למועד הרלבנטי. משכך, למצער, היה צריך השופט 
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להודיע לבעלי הדין את דבר ייצוגו בעבר את העירייה גם בתיקים אחרים שהועברו לטיפולו 
בתקופת זמן זו, ולא רק בתיק נשוא התלונה.

בהחלטת הנציב נדונה גם השאלה, האם ייצוגה של העירייה מטעם המבטחת משנה 
את התמונה, מבחינת חובת הגילוי. הנציב קבע כי התשובה לכך שלילית: כאשר עורך דין 
מופיע בבית המשפט בהליך משפטי מטעמו של בעל דין, לא ניתן לומר, כי אותו בעל דין 
אינו לקוחו אותה שעה, וזאת אף ששכר הטירחה משולם על ידי המבטחת. עורך הדין חב 
חובת נאמנות למבוטח )ובמקרה זה לעירייה(, אותו הוא מייצג בבית המשפט, והמבוטח 
נחשב לעניין זה ללקוחו. הנציב קבע, אפוא, כי אפילו לא זכר השופט את מלוא הנתונים 
הצריכים לעניין, במועד הרלבנטי, בדבר היקף הייצוג, היה עליו למצער לפעול לבירורם 
המלא. זאת מאחר שחובת הגילוי מתחייבת גם שעה שמלוא היקף המידע אינו מצוי 
בידיעתו של השופט, כשאז הוא מחויב בנקיטת משנה זהירות ועשיית הפעולות הנדרשות 
על מנת לברר את הנדרש. זאת ועוד: שעה ששופט מוסר בהחלטה שיפוטית מידע הקשור 
בעניינו האישי, מצופה ממנו, כי יוודא היטב שלא תיפול שגגה תחת ידו. לא כל שכן שעה 

שמדובר בבדיקה פשוטה שיכול הוא לעשות בעצמו על נקלה.

הנציב קבע, כי יש מקום ליצור מנגנון יעיל ומהיר, בהנהלת בתי המשפט, אשר יאפשר 
לשופט לקבל מידע רלבנטי על אודות הליכים בהם הוא ייצג בעבר בעלי דין, וזאת על 
מנת שיוכל לקבל הכרעה נכונה ומושכלת הן בשאלת פסלותו מלשבת בדין והן בשאלת 
הגילוי הנאות שהוא מחוייב בו, ומנהל בתי המשפט התבקש לבדוק היבט זה תוך הפקת 

הלקחים לעתיד לבוא )תמצית, מספרנו 141/21, שלום(.

באחת התלונות טען מתלונן, בין היתר, כי השופטת שדנה בעניינו הפלילי לא גילתה 
לצדדים אודות קשריה עם איש עסקים, איתו היא מצויה בקשר. לדברי המתלונן, בינו 
ובין איש העסקים התגלע סכסוך משפטי בשווי עשרות מליוני שקלים, כש"הרחקתו" של 
המתלונן עלולה בהחלט להשפיע על אותו סכסוך. בהחלטתו בתלונה הצדיק הנציב את 
טרוניית המתלונן, על שכאשר העלה סוגיה זו, במסגרת בקשת פסלות שהגיש, נמנעה 
השופטת מלפרט את מהותו המדויק של הקשר בינה ובין איש העסקים, החברה שבניהולו 
או בכירים בה, אלא ציינה, על דרך השלילה בלבד, מה לא התקיים. הנציב הוסיף בהחלטתו, 
כי לא נעלמו ממנו דברי נשיאת בית המשפט העליון בהכרעתה בערעור הפסלות שהגיש 
המתלונן, לפיהם טענותיו הועלו בעלמא וללא ביסוס בדבר ניגוד עניינים או עניין אישי של 
השופטת בשל קשריה הנטענים. ואולם, התשתית העובדתית שעמדה בפני הנשיאה שונה 
מן התשתית העובדתית שעמדה בפני הנציב בעקבות בירור התלונה. לדברי הנציב, נוכח 
הסבריה המפורטים של השופטת לנציב, לדרישתו, ברי שאין מדובר עתה עוד בטענות 
שבעלמא. הנציב בחן, אפוא, את הסברי השופטת שניתנו לו ומצא לאמץ בעניין זה את 
דבריה ולקבוע, כי אין בפניו תשתית עובדתית מספקת להצדיק את טענת המתלונן, לפיה 
בשלב שעד למתן הכרעת הדין הייתה לשופטת ידיעה כלשהי בדבר קיומו של סכסוך 
בין המתלונן או חברתו, לבין איש העסקים והחברה שבבעלותו, ידיעה אשר היתה צריכה 
להקים מצידה חובת גילוי כלשהיא. לא כך הדבר, הוסיף וקבע הנציב, אשר לשלב גזירת 
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הדין. שכן, בדיון הטיעונים לעונש נמסר לשופטת מידע לגבי סכסוך משפטי זה. משכך 
הוא, בשלב זה היה על השופטת ליתן לצדדים גילוי נאות ולהביא בפניהם את המידע אותו 
הביאה רק כעת בפני הנציב, בדבר קשריה המקצועיים והחברתיים עם היועץ המשפטי 
של החברה ועם איש העסקים עצמו. כזאת היה על השופטת לעשות, ולו מטעמי זהירות, 
משלא עשתה כן השופטת מצא הנציב להצדיק את התלונה גם בהקשר זה )מספרנו 

429/21, שלום(.

לעומת זאת, נדחתה תלונה על הפרת חובת הגילוי על ידי שופט, שלגביו נטען בכתבת 
תחקיר שפורסמה בתקשורת כי לא גילה אודות קשריו עם עורך דין אשר לפי הטענה, ייצג 
אותו בהליך גירושיו. זאת, לאחר שבירור התלונה העלה, כי בנסיבות העניין לא התקיימו 
יחסי עורך דין לקוח בין השופט לבין עורך הדין, ובהעדר ייצוג, לא קמה חובת גילוי )תמצית, 

מספרנו 602/21, משפחה(.

כמו כן נדחתה הטענה, כי מראית פני הצדק מחייבת את בית המשפט לגלות למי מבעלי 
הדין את עובדת היותה של העוזרת המשפטית שלו מיוצגת על ידי בא כוח אחד הצדדים 
המופיעים בפניו בתיק מסוים. זאת, משום שאין מדובר בקרבה לשופטת עצמה, שהיא 
הגורם המכריע בתיק, ואשר ביחס אליו נבחנת מראית פני הצדק )מספרנו 81/21, משפחה(. 

בנוסף, נדחתה טענת מתלוננת בדבר ניגוד עניינים, בשל היכרות מוקדמת כביכול בין חתנו 
של הנתבע לבין אביה של השופטת. הנציב קבע כי מדובר בהשערה גרידא שאין לה כל 
תימוכין. מהבירור עולה, כי השופטת כלל לא ידעה, עד להגשת התלונה, על היותו של 
הנתבע חתנו של שופט מחוזי בדימוס, ומכל מקום, אין בעובדה זו כדי לבסס טענה של 
ניגוד עניינים ואף לא טענה של מראית עין של משוא פנים. טענת המתלוננת, כי "נזרקה 
מילה" לאביה של השופטת, שהוא שופט בדימוס בעצמו, אינה נתמכת בדבר, זולת דמיונה 

של המתלוננת עצמה )מספרנו 218/21, משפחה(.

תלונה נוספת שנדחתה נסבה על כך שרק בדיון שהתקיים בחלוף כשנה מאז החל התיק 
להתנהל בפניה, עדכנה השופטת את הצדדים, כי בעלה פרסם ספר במימון קרן משפחתית 
של ב"כ אחד הצדדים )קרן על שם אביו המנוח( )להלן – עורך הדין(. פסק הדין בתיק 
ניתן על ידה כמעט שנה וחצי לאחר אותו הדיון. בתלונה נטען, כי רק לאחר תום הטיפול 
בתובענה התברר, כי הספר פורסם בתמיכתה הכספית של הקרן, וכי השופטת ניצחה 
על הנחיית אירוע השקה חגיגי להשקתו, ובאותו האירוע נכח גם עורך הדין ונשא דברים. 
הבירור העלה, כי הספר יצא לאור כשלוש שנים לפני אותו הדיון, וכשנתיים לפני מינויה 
של השופטת לשיפוט, וכי הוא יצא לאור כחלק מסדרה של ספרים. עוד נמצא, כי הפרטים 
לגבי מערכת היחסים בין המכון שהוציא לאור את הספר לבין הקרן, לרבות בנוגע לסכומים 
הכספיים שנמסרו, כלל לא היו ידועים לשופטת, וכי לעורך הדין לא היה כל חלק בבחירת 
בעלה של השופטת כמחברו של הספר. עוד התברר, כי לא היה לעורך הדין כל מושג אם 
נעשה שימוש, לצורך הוצאת הספר, בכספים שמקורם בקרן, ולא הייתה לו או למשפחתו 
כל מעורבות בפעילות ההוצאה לאור, והם לא התבקשו לתרום ולא תרמו סכום כלשהו 
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לקרן או להוצאה לאור בקשר לספר. השופטת ועורך הדין אישרו כי אין כל היכרות ביניהם, 
למעט זו שבאה בעקבות הוצאתו לאור של הספר והשקתו. הנציב קבע, על יסוד החומר 
שבפניו, כי השופטת לא הפרה את חובת הגילוי ולא נפל פגם בהיקף הגילוי או בעיתויו. 
כן העיר, כי טוב עשתה השופטת כשמצאה לנכון לגלות מיוזמתה את דבר הקשר הרופף 
למדי, יש לומר, בינה לבין עורך הדין, אשר נוצר אך על רקע הוצאתו לאור של הספר, 
כשלוש שנים לפני כן וכשנתיים לפני מינויה לשיפוט. עמדתה העקבית של הנציבות היא, 
כי יש להעדיף גילוי יזום של מידע מעין זה, גם אם בית המשפט סבור כי אין מניעה 
מלהמשיך ולשבת בדין, מאשר אי הגילוי והתמודדות עם השלכותיו בשלב מאוחר יותר, 
ומקרה זה יוכיח. אך מובן הוא, שגילוי כזה, אפילו הוא עקיף, תורם לחיזוק אמון הציבור 
בבתי המשפט. בהחלטה צוין עוד, כי באחת מהחלטות הנציבות נאמר על חובת הגילוי: 
"גילוי מראש אינו מעורר בדרך כלל בקשת פסילה והוא מתקבל בהבנה. לעומת זאת, 
גילוי בדיעבד, לאחר שניתנה החלטה בתיק, עלול לעורר חששות בלב הצדדים" )תמצית 
החלטה מיום 17.6.15. ראו גם תמצית החלטה מיום 9.7.20, מספרנו 329/20; תמצית 

החלטה מיום 25.8.16 מספרנו 548/16, ועוד(. 

אשר להיקף הגילוי, קבע הנציב כי חזקה על בית המשפט, שבבואו לגלות לצדדים מידע 
שיש ברשותו, הוא ישכיל לגלותו בהיקף ובמידה הנדרשים. כך בענייננו, קבע הנציב כי 
די בהודעת השופטת לצדדים כי ספרו של בעלה יצא לאור בסיוע/בתמיכת הקרן. ככל 
שמי מהצדדים לדיון היה מעוניין, באותו שלב בו מסרה השופטת את הודעתה, במידע 
נוסף בעניין זה ו/או בהגשת בקשת פסלות, לא הייתה מניעה לעשות כן. אי מימושן של 
אפשרויות אלו בזמן אמת מדבר בעד עצמו. גם בעיתוי הגילוי לא מצא הנציב כי נפל כל 
פגם. אכן, מוטב היה לו גילתה השופטת לצדדים את המידע בשלב מוקדם יותר של ההליך. 
ואולם, הנציב העיר כי אין זה בלתי סביר להניח כי פרסום הספר ואירוע ההשקה נשתכחו 
ממנה, בהתחשב בכך שהספר יצא לאור כשלוש שנים לפני כן ואף לפני שמונתה לשיפוט. 
נראה, כי בעקבות יציאתו לאור של ספר נוסף בסדרת הספרים, נזכרה השופטת בעניין 
זה והודיעה עליו לצדדים, כפי שמסרה בתגובתה לתלונה. משלא נמצא פגם בהתנהלותה 

של השופטת, התלונה נדחתה )מספרנו 287/21, מחוזי(.
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בית משפט לתביעות קטנות  | פרק 11 
בית המשפט לתביעות קטנות הוסמך לדון בתביעות קטנות המוגשות על רקע סכסוכים 
אזרחיים, ובהם סכסוכים בנושא צרכנות או מתן שירותים. ההליך בערכאה זו הוא פשוט 
ולא מצריך ידע משפטי או ייצוג באמצעות עורך דין, וסדרי הדין הנהוגים בו נועדו להגשים 

תכלית זו ולהביא לסיומה המהיר של המחלוקת.

להלן מספר דוגמאות להחלטות שניתנו בשנת 2021 בתלונות על בית משפט לתביעות 
קטנות:

חילופי דברים בין בית המשפט לבין הקלדנית במהלך דיון 	

תובע, עורך דין, הלין על כך שמספר פעמים במהלך הדיון אמרה הרשמת לקלדנית 
"שאינה מבינה מדוע היא צריכה להתעסק בתביעה שלי, שהתובע קיבל הודעות ורץ להגיש 
תביעה". לטענתו, אין מקום לשיח מעין זה בין בית המשפט לבין הקלדנית במהלך דיון, 
ואין לדון עם הקלדנית בפרטים מהותיים של התיק בכלל, וודאי שלא במהלך דיון. הנציב 
קבע בהחלטתו, כי לגרסתו של המתלונן על אודות הדברים שאמרה הרשמת לקלדנית יש 
תימוכין בתגובתו של המתמחה שייצג בדיון את הצד שכנגד, אשר אף הוסיף כי הדברים 
נאמרו בנימה מזלזלת. ברם, הרשמת והקלדנית הכחישו את הדברים. נוכח הגרסאות 
הסותרות שבפניו באשר למה שנאמר, קבע הנציב כי אינו יכול לקבוע שהרשמת אכן אמרה 
לקלדנית את המלים המיוחסות לה בתלונה, והוא הסתפק בהערה, לפיה על בית המשפט 
להקפיד בלשונו, גם כאשר הוא מבקש לעדכן את הקלדנית באי אלו פרטים הרלבנטיים, 
לדעתו, לעבודתה. כך יש לנהוג על מנת שדברי בית המשפט לא יובנו שלא כהלכה על 

ידי מי שנוכח באולם. בהערה זו, מוצה בירור התלונה )מספרנו 411/21(.

עיכוב במתן החלטה 	

תובע הלין על כך שבקשתו למתן פסיקתא נגד הנתבע לא טופלה, למרות שחלף כחודש 
מאז הוגשה לבית המשפט ומדובר ב"בקשה טכנית פשוטה". בהחלטה בתלונה נקבע, 
כי ניתן להבין את ציפייתו הסבירה של המתלונן, כי בבקשה הפשוטה למדי שהוא הגיש 
תינתן החלטה בהקדם, כמו גם את אכזבתו משלא נעשה כן, ואת הצורך בהגשת התלונה. 
ברם, הרשם הסביר בתגובתו לתלונה, כי ככל הנראה העיכוב במתן ההחלטה נבע מתקלה 
כלשהי, וכי מיד עם היוודע לו הדבר נחתמה הפסיקתא, ובהחלטה נפרדת שנתן הביע 
התנצלות על האיחור. בנסיבותיו של מקרה זה, פעל הרשם כראוי עם היוודע לו דבר 
התקלה, והפסיקתא ניתנה למחרת היום בו הוגשה התלונה, תוך הבעת התנצלות על 

האיחור. משכך, נדחתה התלונה )מספרנו 515/21(.
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תקלה בהמצאת מסמכים לבעל דין 	

נגד המתלונן )נתבע( ניתן פסק דין בו נקבע, כי הוא זומן כדין ולא הגיש כתב הגנה, ובית 
המשפט חייב אותו בתשלום מלוא סכום התביעה בתוספת הוצאות. לטענת המתלונן, דבר 
התביעה כלל לא הובא לידיעתו; הוא לא קיבל זימון לדין; ומבדיקה שערך במערכת נט-
המשפט התברר לו, כי הזימון לדיון חזר, תוך ציון "לא ידוע במען". גם דבר מתן פסק הדין 
לא הובא לידיעתו, ולא נשלח אליו, ורק לאחר שהתובע החל לנקוט בהליכי הוצאה לפועל, 
נודע לו על דבר התביעה ופסק הדין. בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי הוא הסתמך על 
המידע שהופיע בנט-המשפט, שם צויין שכתב התביעה נמסר לנתבע, ומאחר שהוא לא 
הגיש כתב הגנה, הוא נעתר לבקשת התובע ונתן פסק דין. מיד עם קבלת בקשת המתלונן 
לביטול פסק הדין, ולאור טענת המתלונן כי לא קיבל את כתב התביעה, נתן בית המשפט 
החלטה בדבר עיכוב ביצוע פסק הדין, וקבע, כי בקשת המתלונן תידון בפניו. התלונה על 
השופט נדחתה, ובהחלטה נקבע כי דבריו בתגובתו מקובלים עלינו, ולא מצאנו טעם שלא 
לקבלם כלשונם. השופט אינו אחראי על משלוח כתבי בי-דין, פסקי דין והזנת הנתונים 
למערכת נט-המשפט. לפיכך, עם כל ההבנה לתחושתו הקשה של המתלונן, מדובר 
בכשל, לכאורה, של עובדי מזכירות בתי המשפט אשר אחראים להזנת הנתונים ולטיפול 
המנהלי במערכת נט-המשפט. לפיכך, הועברו העתק התלונה וההחלטה למנהל בתי 
המשפט, אשר ישקול את בירור התקלה המנהלתית שנפלה לכאורה, בתיק זה )מספרנו 
473/21(. בהמשך להחלטה זו, הודיע מנהל בתי המשפט, כי מבדיקה מול חטיבת תפעול 

ומזכירויות בהנהלת בית המשפט נמצא, כי אכן נפלו כשלים בהתנהלות גורמי המזכירות, 
אשר לא פעלו במקרה זה בהתאם לנהלים ולהוראות העבודה בנושא. כדי למנוע הישנותן 
של טעויות דומות בעתיד, חטיבת התפעול ומזכירויות תכלול מעתה את הנושא במסגרת 

הבקרות שמבוצעות על עבודת המזכירות בשוטף.

היקף התיעוד בפרוטוקול 	

בפרוטוקול של דיון, נרשם תחת הערת בית המשפט, כי בהסכמת הצדדים, מתנהל דיון 
מחוץ לפרוטוקול לשם בחינת אפשרות להגיע להסכמה, ולאחר מכן נרשם מפי הצדדים, 
כי בהמלצתו של בית המשפט הם הגיעו להסכמה. בעקבות בירור התלונה, נדחתה טענתו 
של המתלונן על הפעלת לחץ בלתי ראוי מצד הרשמת להגיע לפשרה, אך התברר, כי לא 
נרשמו בפרוטוקול הסבריה של הרשמת לצדדים אודות המצב המשפטי, לרבות ההוצאות 
השונות שייתכן ותפסוק. בעניין זה נקבע בהחלטה, כי ניסיון להביא את הצדדים לכדי פשרה, 
כשלעצמו, אין בו פסול, וכי מן הראוי היה לתעד בפרוטוקול, בקצרה, גם את הסבריה של 
הרשמת, על מנת שהפרוטוקול ישקף נאמנה את שהתרחש במהלך הדיון; יבהיר באופן 
מפורש, כי הסכמת הצדדים באה לאחר קבלת הסבר מפורט מפיה של הרשמת; וימנע 

העלאת טענות עתידיות מהסוג שהעלה המתלונן בתלונתו )מספרנו 579/21(.
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פרק זמן המוקצב לדיון בתביעה קטנה 	

מתלוננת הלינה, בין היתר, על משך הזמן המצומצם וה"בלתי סביר" – 10 דקות – שהוקצב 
לדיון בתיקה. לדבריה, "בית המשפט לתביעות קטנות הוא הפלטפורמה המשפטית 
המאפשרת ל'איש הקטן' מימוש זכות חוקתית של גישה לבית המשפט. 10 דקות דיון 
לתיק אינו מממש את זכות ההתדיינות הראויה של בעלי הדין להם נועד ביהמ"ש לתביעות 
קטנות". התלונה על הרשם נדחתה, אך בהתייחס למשך הזמן שהוקצב לדיון הודגש, כי 
מדובר בנושא מערכתי, שאינו תחת אחריותו של היושב בדין. עוד צויין בהחלטה, כי לכל 
אחד מהתיקים שהיו קבועים בפני הרשם ביום הדיון בעניינה של המתלוננת הוקצבו 10 
דקות, ולא רק לתיקּה. בעבר התייחסה הנציבות לצורך לקבוע דיונים "במרווחי זמן סבירים", 
וזאת, בין היתר, כדי למנוע עיכובים והמתנה ממושכת בין דיון לדיון )מספרנו 447/06(. 
מעבר לכך, ציינה הנציבות, כי בית המשפט לתביעות קטנות משמש כעין "כרטיס ביקור" 
של מערכת המשפט עבור האזרח הפשוט, ועל כן, יש ליתן לו את התחושה, כי ניתן לו 
יומו בבית המשפט )מספרנו 805/08(. הנציב קבע, כי פרק זמן של 10 דקות לכל תיק 
ותיק אינו תורם לתחושה זו, ועל כן עמדתה של המתלוננת בעניין זה מקובלת עליו. לאור 
חשיבות הנושא, הופנה העניין לתשומת ליבו של מנהל בתי המשפט, לצורך להידרש לנושא 

ולטפל בו, ככל שיימצא לנכון )מספרנו 559/21(.

נזיפה במתלונן על הגשת כתב תביעה ארוך לכאורה 	

הנציב מצא להעיר לשופט על דבריו בפתח דיון בנוגע לאורך כתב התביעה שהגיש המתלונן 
לבית המשפט לתביעות קטנות. מהאזנה להקלטת הדיון )שבוצעה ביוזמת בית המשפט( 
נשמע השופט אומר למתלונן בתחילת הדיון כי לא מגישים כתב תביעה כזה, וכי על מנת 
לקרוא אותו הוא צריך לעזוב את כל עיסוקיו ולהקדיש שעה שלמה לקריאה. הנציב קבע, 
כי מדובר בהערה מיותרת היוצרת תחושת ניכור בין בית המשפט לבין בעל דין, שאינו 
מיוצג, ועל כן, מוטב היה להימנע ממנה. וזאת, בפרט לאור העובדה שכתב התביעה כלל 

לא היה חריג באורכו במידה המצדיקה הערה זו )מספרנו 21/21(. 

דיון שהתקיים באיחור 	

בירורה של אחת התלונות העלה, כי דיון בתביעה קטנה עתיד להתקיים כעבור למעלה 
משנה וחצי מאז הגיש המתלונן את התביעה, כשבמהלך התקופה שחלפה בוטלו, ביוזמת 
בית המשפט, שלושה מועדים שנקבעו לדיון. בהחלטה שניתנה בתלונה נאמר, כי מובן 
הוא, כי תוצאה כזו איננה אופטימלית, והיא שמה לאל במידה רבה את היתרון בבירור 
תביעה בבית משפט לתביעות קטנות, ובמקרים מסויימים אף עלולה לשבש את היכולת 
להוכיח אותה כדבעי, בשל חלוף הזמן. כמו כן אין זה מתפקידו של התובע להאיץ בבית 
המשפט למלא את תפקידו ולהכריע בתביעתו בתוך פרק זמן סביר, שכן זהו השירות 
שאותו הוא מצפה לקבל כשהוא פונה לקבלת סעד מבית המשפט, לא כל שכן מבית 
המשפט לתביעות קטנות. אלא מאי? תוצאה עגומה זו, כך עלה מהבירור, נבעה מצירוף 
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של אילוצים שונים: תחילה בשל מצב החירום הרפואי ששרר בארץ בשל מגפת הקורונה, 
שאז לא התקיימו דיונים, ולאחר מכן בשל חופשת הלידה של הרשמת. בנוסף, בהודעת 
מזכירות בית המשפט נמסר למתלונן, כי ככל שקיימת דחיפות כלשהי בשמיעת התיק, ניתן 
להגיש בקשה מתאימה, כך שעל פניו הוא יכול היה להגיש בקשה כזו עוד לפני המועד בו 
הגיש בקשה לזירוז הליכים, וייתכן שבעקבותיה הדיון היה מתקיים לפני המועד שנקבע. 
כך או אחרת, האחריות לשינוי מועדי הדיונים בתיק, על אי הנוחות שבדבר, איננה רובצת 

לפתחה של הרשמת, והתלונה עליה נדחתה )מספרנו 21351/(. 

לדוגמא נוספת להחלטה שניתנה על בית משפט לתביעות קטנות ראו בפרק על דרך 
ניהול משפט )מספרנו 593/21(.
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בית דין רבני  | פרק 12 
בשנת 2021, בוררו 14 תלונות על דייני בית הדין הרבני הגדול: 7 תלונות נדחו על הסף; 3 
תלונות נדחו לאחר בירור; בשתי תלונות נמצא ליקוי מערכתי; תלונה אחת נמצאה מוצדקת; 

ובירורה של תלונה אחת הופסק. 

החלטות בתלונות על בית הדין הרבני הגדול

פרסום הודעה חתומה על ידי דיינים בנושא השנוי במחלוקת ציבורית,  	
מבלי לקבל את הסכמתם לנוסח ההודעה, שפורסמה ללא ידיעתם

ברקע התלונה עומדת הודעה הנושאת שמות של מספר דיינים, שהשתתפו בכנס שארגנה 
מועצת הרבנות הראשית, ואשר מותחת ביקורת חריפה על המשרד לשירותי דת וממשלת 

ישראל.

בירור התלונה העלה, כי הדיינים לא ידעו על הכוונה לפרסם הודעה הכוללת את שמם, 
ולא נתבקשה הסכמתם לפרסום ההודעה בצירוף שמם ותוארם. עוד התברר, כי בין 
האישים ששמם מופיע בהודעה מצוי דיין אשר מכהן גם כרב ראשי וכנשיא מועצת 
הרבנות הראשית )להלן: הדיין(, ואשר לשכתו הזמינה את שאר הדיינים להשתתף בכנס 

ויזמה את פרסום ההודעה. 

בהחלטתו בתלונה הדגיש הנציב, כי פרסום הודעה, הנושאת את שמו ותוארו של דיין, 
עומד בניגוד גמור לאמור בסעיף 18 לכללי אתיקה לדיינים, התשס"ח-2008 הקובע, כי 
"דיין ימנע מהביע בפומבי דעה בעניין שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית".

הנציב הוסיף, כי יש לחדד את הדברים ולהורות לכלל הדיינים לבל יטלו חלק בכל כינוס, 
מפגש או אסיפה, שאמורים לעלות בהם נושאים השנויים במחלוקת ציבורית. זאת, בעיקר 
כאשר יש חשש שמא בתום אותו כינוס תפורסם הודעה הנושאת את שמם ותוארם של 

הדיינים-כמי שמסכימים להחלטות שהתקבלו באותו כינוס.

עוד הוסיף הנציב, כי לשכתו של הדיין המכהן גם כנשיא מועצת הרבנות הראשית היא אשר 
יזמה את הכינוס והזמינה את הדיינים, ששמם צויין בהודעה, ועובדה זו הביאה להכשלת 
אותם הדיינים שאישרו את השתתפותם בכינוס. אשר לדיין הדגיש הנציב, כי לא זו בלבד 
שהוא לא הפנים את האמור בהחלטות קודמות של הנציבות בעניינו, אלא נראה בבירור 
כי הוא ממשיך בדרכו, למרות שהוא מוסיף לכהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול, כשהפעם 

הוא אף גרם להכשלת חבריו לכס הדיינות, כאמור. 
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הנציב מצא את התלונה מוצדקת מבלי שהיא מכוונת באופן פרטני כלפי מי מהדיינים 
החתומים על ההודעה, לאור הסברם כי הם לא נתבקשו וממילא גם לא נתנו את הסכמתם 
לפרסום ההודעה הנושאת את שמם ותוארם. עם זאת, נמצאה התלונה מוצדקת באשר 
לדיין המכהן גם כנשיא מועצת הרבנות הראשי וכרב ראשי, והנציב המליץ לשר לשירותי 
דת לשוב ולשקול, האם הוא ראוי להוסיף ולכהן כדיין ולמצער, לזמנו ללשכתו ולנזוף בו 

נזיפה חמורה על התנהלותו.

נוסיף, כי לאחר מתן ההחלטה, פנו חלק מהדיינים במכתב בו ביקשו להשיג על ההחלטה. 
לטענת הדיינים, הנציב בהחלטתו משנת 2020, כתב, בהתייחסו לתלונה על התבטאות 
מסויימת של נשיאת בית המשפט העליון, כי: "כמי שעומדת בראש המערכת השיפוטית 
רשאית הנשיאה להביע את דעתה בנושא השנוי במחלוקת ציבורית בעניין שכל כולו נוגע 
למעמדה של המערכת עליה היא מופקדת". עוד הדגיש הנציב בהחלטה זו: ש"אין דומה 
שופט המביע את דעתו האישית בעניין השנוי במחלוקת ציבורית, למי שבתוקף תפקידו 

כראש המערכת יוצא להגן עליה". 

בתשובתו לדיינים על מכתבם הבהיר הנציב, כי נשיאת בית המשפט העליון, כמי שעומדת 
בראש המערכת השיפוטית בישראל, מבקשת להגן בהתבטאויותיה על עצמאותם השיפוטית 
של השופטים המכהנים ועל זכותם וחובתם ליתן את פסקי דינם בלא כל התערבות 
חיצונית. לעומת זאת, הדיין, הרב הראשי, אינו חוסה תחת "מטריית" ראש מערכת בתי 
הדין הרבניים, שהרי אין הוא משמש עוד כנשיא בית הדין הרבני הגדול. כבר מטעם זה 

אין מקום להשוואה בינו לבין נשיאת בית המשפט העליון. 

כן הדגיש הנציב, כי מעשיו והתבטאויותיו של הדיין לא נועדו להגן על מערכת בתי הדין 
הרבניים, על עצמאותם השיפוטית של הדיינים ועל חופש הביטוי שלהם, אלא מדובר בניסיון 
לגרור את הדיינים ללב המחלוקת הציבורית, תוך פרסום הודעות, לכאורה בשמם, בנושאים 
השנויים במחלוקת ציבורית, הכוללות התקפה חמורה על יוזמות הממשלה ושל המשרד 
לשירותי דת. עוד נכתב על ידי הנציב בתשובתו לדיינים, כי לא ניתן להשלים עם מצב בו 
הדיין, המשמש גם כדיין בבית הדין הגדול, מזמן דיינים לכנס בנושאים שנויים במחלוקת 
ציבורית, ולאחר מכן יוזם הפצת הודעה החתומה, כביכול, על ידי דיינים מן השורה )דיינים 
שההגנה "של ראש המערכת" אינה נתונה להם(, והכול מבלי לקבל את הסכמתם לנוסח 

ההודעה, שכאמור פורסמה ללא ידיעתם )תמצית, מספרנו 645/21, רבני(.

השמטת פרטים בפסקי דין של בית הדין הרבני הגדול 	

עמותה העוסקת בתחום המעמד האישי, הגישה שתי תלונות בהן טענה כי בפסקי הדין 
אשר ניתנים על ידי דייני בית הדין הרבני הגדול לא נכתב: מה מספר התיק המקורי עליו 
מוגש הערעור; באיזה בית דין רבני אזורי מדובר )בית הדין קמא(; ומי היו הדיינים אשר 
דנו בתיק ואשר על קביעותיהם הוגש הערעור. לדעת המתלוננת, טוב היו עושים דייני בית 
הדין הרבני הגדול, לּו היו כותבים את כל הפרטים הנדרשים, כך שיהיה ניתן לדעת באיזה 
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בית דין רבני אזורי מדובר, וכדי שהציבור יוכל לחפש את פסק הדין עליו הוגש הערעור 
במאגר פסקי הדין. זאת, בעיקר בייחוד כאשר מדובר בפרטים בסיסיים המופיעים בכל 

תיקי המשפחה שמוגש עליהם ערעור בערכאה האזרחית, ואשר הוחלט לפרסמם.

לאור העובדה שהוגשו שתי תלונות העוסקות בנושא שיש לראותו כמערכתי, פנינו וביקשנו 
את תגובתו של אב"ד הרב דוד מלכא, מנהל בתי הדין הרבניים. לדבריו, בעבר, נהגו דייני 
בית הדין הרבני הגדול, לאזכר בפסקי דינם בתיקי ערעור את שם בית הדין האזורי שנתן 
את ההחלטה או את פסק הדין, ואת מועד ההחלטה או פסק הדין עליהם הוגש הערעור. 
ואולם: "מזה מספר שנים שדייני ביה"ד הגדול חדלו לציין את הפרטים הנ''ל הרי ברוב 

פסקי הדין בתיקי ערעור".

עוד מסר מנהל בתי הדין, כי מבדיקה שערך, התברר שלא ניתנה הנחייה גורפת להפסיק 
ולציין את הפרטים המדוברים, ואין אחידות בין דייני בית הדין הרבני הגדול בשאלה זו. 
המנהל הוסיף, כי גם דיינים שאינם נוטים לאזכר את הפרטים הנ''ל, הרי שבמקרים שבהם 
הנסיבות מצדיקות זיהוי ברור יותר לצדדים ובאי כוחם לאיזו החלטה שלבית הדין האזורי 

מתייחס פסק הדין בערעור, הם מציינים את מועד מתן ההחלטה בערכאה דלמטה.

לדעת הנציב יש מקום לשקול, במקרים המתאימים, לחזור לנוהג הקודם, וכאשר בית הדין 
הרבני הגדול סבור, כי בפרסום פסק דינו או החלטתו יש משום תועלת לציבור, אשר יכול 
להתעדכן בחידושי הפסיקה של בית הדין, טוב יעשה בית הדין אם יוסיף ויציין, כפי שהיה 
נהוג בעבר, את מספר התיק אשר לגביו הוגש הערעור ואת פרטי בית דין הרבני האזורי 
הנוגע בדבר. אין צריך לומר, כי מדובר אך ורק במקרה שבו פסק הדין או ההחלטה של בית 
הדין הרבני האזורי מותרים בפרסום, בדרך כלל בהשמטת פרטים מזהים של בעלי הדין.

לפיכך, הנציב המליץ לנשיא בית הדין הרבני הגדול ולמנהל בתי הדין הרבניים כי יוצאו 
הנחיות לדייני בית הדין הרבני הגדול להכליל את הפרטים האמורים בפסקי דינם, ככל 
שמדובר בפסקי דין והחלטות של בתי הדין האזוריים שניתן לפרסמם )מספרינו 582/21 

ו-718/21, רבני(.
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החלטות בתלונות על בית הדין הרבני האזורי

במהלך שנת 2021 נבחנו 70 תלונות על דייני בתי הדין הרבניים האזוריים: 29 תלונות 
נדחו לאחר בירור; 26 תלונות נדחו על הסף; בירורן של 9 תלונות הופסק; 4 תלונות נמצאו 

מוצדקות; ו-2 תלונות הסתיימו בהערה לדיין.

להלן מקבץ החלטות שניתנו בתלונות על בתי הדין הרבניים האזוריים:

פגישות שהתקיימו בביתו הפרטי של הדיין 	

לטענת המתלונן, בשנת 2018 )כשנה לפני שהחלו ההליכים בבית הדין( התקיימו שתי 
פגישות בביתו של דיין מבית הדין הרבני, במהלך הפגישות, הדיין: "ניסה 'לשכנע' אותי 
לחתום על הסכם גירושין". לדברי המתלונן, הדיין הקליד את ההסכם, ואף הדפיסו בביתו 

הפרטי, והפעיל עליו מכבש לחצים על מנת שיחתום עליו.

המתלונן הוסיף, כי הוא הבין שמעשיו של הדיין אסורים רק לאחר שאב"ד אמר לו במפורש, 
בדיון שנערך בבית הדין, כי הוא אינו מאמין שדיין אשר מכהן בבית דין רבני קיבל אנשים 

שהתגלע ביניהם סכסוך בביתו הפרטי. 

בתגובתו מסר הדיין, כי אין לו כל היכרות עם מי מהצדדים, או עם הוריהם, והוא לא נפגע 
עימם "מלבד אותם שני מפגשים קצרים בביתי". עוד הוסיף הדיין ומסר, כי הוא הסכים 
לקבל את בני הזוג: "כרב השומע את הפונים אליו למתן עצה", בפרט לאחר שהם הופנו 

אליו על ידי גורם מטפל.

אשר לפגישה הראשונה שהתקיימה בביתו, מסר הדיין, כי הצדדים הגיעו לביתו כשהם 
מלווים בבני משפחה. תחילה, התקיימה שיחה בינו לבין בני הזוג בלבד, בה ביקש הדיין 
ללמוד על אודות מצוקותיהם של בני הזוג, ולאחר מכן: "שוחחתי ארוכות עם האישה 
לבדה ללא נוכחות הבעל.... כמו כן, שוחחתי עם הבעל לבד והבהרתי לו את עמדת אשתו 
והקשיים שהיא חווה". הדיין מסר בנוסף, כי למיטב זכרונו, פגישה זו ארכה כשעתיים, ועסקה 
בעיקר בעניין הגירושין וזמני השהות, ובסיומה הוא התרשם שבני הזוג אינם בשלים להגיע 
להסכמות, ודאי לא בעניין הרכוש, אך למרות זאת הוא הציע שהורי הזוג יפגשו וינסו להגיע 
להסכמות. הדיין ציין עוד, כי הוא מבין שהמתלונן חש שהוא מוטה לטובת האישה, לאור 

העובדה שהדיין הסביר לאישה את זכויותיה ואת זכותה לעמוד עליהן.

אשר לפגישה השנייה, שהתקיימה בביתו של הדיין בהשתתפות הורי הצדדים, מסר הדיין, 
כי טרם הפגישה: "לקחתי הסכם גירושין סטנדרטי המצוי בבית הדין", עליו הוא רשם את 
הנושאים שעלו בפגישה הקודמת, וזאת על מנת שהדבר יהווה בסיס למשא ומתן בין 
הצדדים. לדבריו, מדובר בטיוטת הסכם שמטרתה לסייע לבני הזוג לאתר נושאים שצריכים 
להיכלל בהסכם הסופי, והוא אינו זוכר אם ערך את המסמך לקראת סיום הפגישה עם בני 
הזוג ובנוכחותם, או שמא לפני הפגישה עם הוריהם. כך או אחרת, מוסיף הדיין, כי: "לא 
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היה מדובר בהסכם בר חתימה". לדברי הדיין: "כמדומני שרק שלוש זוגות הגיעו אלי על 
מנת שאעזור להם לגבש הסכמות בנושאים הכרוכים בגירושין, וזאת מתוך רצונם החופשי", 

לאחר קבלת תגובת הדיין, ולנוכח חומרת הטענות, אשר נכונותן לא הוכחשה על ידי הדיין, 
מצאנו לפנות לנשיא בית הדין הרבני הגדול, ולהעביר לו את פניות המתלונן ואביו, וכן את 

תגובת הדיין, וביקשנו לקבל את עמדתו "כנשיא בית הדין הגדול, בנושא זה". 

בעקבות פנייתנו, הנשיא ביקש את תשובת הדיין, ולדעת הנשיא "תשובת הדיין מדברת 
בעד עצמה". 

ראשית קבע הנציב, כי על אף האמור בסעיף 18 )א( לחוק נציב תלונות הציבור על 
שופטים, התשס"ב-2002 )להלן: החוק(, ולמרות העובדה שחלפה תקופה של למעלה 
משנה: "מיום המעשה שעליו נסובה התלונה", הוא מצא לנכון לברר את התלונה וזאת 
מן הטעם שהזמן שחלף אינו מקשה על בירור העובדות, וכן נוכח הפגם החמור שנפל, 

לכאורה, בהתנהלותו של הדיין. 

ומכאן לתגובת הדיין כפי שעלתה במכתבו לנשיא, לפיה הוא פעל בהתאם לאמור בסעיף 
34)א( לכללי האתיקה. הנציב ציין, בהקשר זה, כי בהתאם לרישא של הסעיף: "דיין רשאי 

להשיב לשואליו בדבר הלכה", אולם הסעיף ממשיך ואומר, "ואולם לא יעשה כן אם קיימת 
סבירות שתשובתו נועדה לשימוש על ידי צד למשפט בבית דין". הנציב הביע את תמיהתו, 
הכיצד ניתן ליישב את הוראות הסעיף הנ"ל עם דברי הדיין בתגובתו, לפיהם: "ברור שבמידה 
ובני הזוג היו באים להתדיין לפני בבית הדין, הייתי מעביר את התיק לטיפולו של הרכב 
אחר מחמת ההכרות המוקדמת שלי עם שני בני הזוג". דהיינו, הדיין היה מודע לאפשרות 
שלא זו בלבד שהתיק יגיע בסופו של דבר לבית הדין הרבני בו הוא כיהן באותה עת, אלא 
גם ידע שיש סיכוי שהתיק יגיע להרכבו שלו עצמו. ואם כך הוא הדבר, לא ברורה ההצדקה 
לכך שהדיין מצא להיפגש בביתו הפרטי עם בני זוג אשר מבקשים להתגרש, והוא אף 
ציין מיוזמתו כי "רק שלוש זוגות הגיעו אלי על מנת שאני אעזור להם לגבש הסכמות 

בנושאים הכרוכים בגירושין, וזאת מתוך רצונם החופשי". 

הנציב הדגיש, כי הדיין פעל באופן בלתי ראוי, שאינו הולם דיין ותוך ניצול מעמדו, בעצם 
קיום פגישות בביתו הפרטי כאשר קיים חשש סביר ביותר שעניינם של בני הזוג יגיע לדיון 
בבית הדין הרבני בו הוא מכהן כדיין. כל שכן, כאשר הדיין מציין, כי "הסברתי לאשתו שיש 
לה זכויות, וזכותה לעמוד על זכויותיה ולהחליט על גורלה", ולפיכך, "לטובת" המתלונן 
עדיף, כי הוא יסכים לחתום על הסכם גירושין אותו ניסח הדיין. אין תימה, כי לאחר שמיעת 
הדברים הללו יחשוש כל צד לסכסוך, מפני השפעת ידו הארוכה של הדיין על בית הדין 
הרבני לכשייפתחו שם ההליכים הפורמליים. בנסיבות אלה, יש פסול בעצם התערבותו של 
הדיין בסכסוך, גם אם טרם ננקטו הליכים בבית הדין הרבני, שכן פתיחת ההליכים עמדה 
"באויר" והיה על הדיין, בנסיבות אלה, למשוך את ידו מכל מעורבות בנושא, בעיקר שעה 

שמדובר בתיק שעשוי להגיע לבית הדין בו מכהן הדיין.
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הנציב הוסיף, כי גם אם נעשו הדברים בתום לב, מבלי שהדיין היה מודע – בזמן אמת – לכך 
כי מדובר במעשים בלתי ראויים, הרי שיש בהתנהלות זו כדי להצביע על הפעלת שיקול 
דעת בלתי ראוי או על שיקול דעת מוטעה מצידו של הדיין, או על חוסר הבנת מעמדו 
כדיין והנורמות שהוא נדרש לעמוד בהן. התנהגות זו אינה הולמת את מעמדו והתנהלותו 

של כל שופט ודיין בישראל. 

סוף דבר, הנציב מצא את התלונה מוצדקת. נוכח חומרת המקרה, וכן בשים לב לעובדה 
שאין מדובר במקרה בודד בו נפגש הדיין עם בני זוג בביתו, כעולה מדבריו של הדיין עצמו, 
המליץ הנציב לנשיא, לזמן אליו את הדיין ולהעמידו על חומרת מעשיו, ולוודא שמעשים 

כגון אלו לא יישנו בעתיד.

כמו כן, התבקש מנהל בתי הדין הרבניים, אב"ד הרב דוד מלכא, להפיץ את תמצית ההחלטה 
לכלל דייני בתי הדין הרבניים, לבל יישנו מקרים בהם דיין ייפגש וישיא עצה לבני זוג, בעניין 

שעלול להגיע לדיון בבית הדין )תמצית, מספרנו 514/20, רבני(.

התמשכות הליכים ואי מתן פסק דין 	

לטענת המתלוננת היא ובעלה התגרשו בשנת 2015, ומאז הגירושין הם מנהלים הליכים 
בשאלות שעניינן תשלום כתובה וחלוקת רכוש. לדבריה, לא ניתן פסק דין למרות שחלפה 

למעלה משנה מיום הגשת הסיכומים על ידי הצדדים. 

יצוין, כי ימים ספורים לאחר משלוח המכתב לקבלת תגובת בית הדין לתלונה, ניתן פסק 
הדין בתיק, בו נחלקו הדיינים ביניהם, ובפסק הדין אשר משתרע על פני 20 עמודים, ניכר 

שרובו, אם לא כולו, נכתב עוד לפני פנייתנו לקבלת תגובת הדיינים. 

 הנציב קבע, כי הוא מתקשה לקבל את אחד מהסברי הדיינים לשיהוי, לפיו מדובר בפסק 
דין מורכב, אשר הצריך דיון נרחב לצורך מיצוי השאלה ההלכתית. שאלת זכאות האישה 
לכתובתה אינה בגדר עניין חריג בבתי הדין הרבניים, וכדברי הדיינים עצמם בפסק דינם, 
"במצב עניינים כזה שתביעת הגירושין הוגשה ע"י הבעל וישנה הסכמה מצד האשה, 
לכאורה הדין הוא פשוט שהבעל חייב בכתובה". אמנם, בית הדין בחר להרחיב בפסק 
דינו, בעומדו על עילות אשר פוטרות את הבעל מתשלום הכתובה, אך אין בעובדה זו כדי 

להצדיק עיכוב משמעותי של למעלה משנה במתן פסק הדין.

אשר לדברי הדיינים, בנוגע ל"תקופה המאתגרת" בשל מגפת הקורונה, הבהיר הנציב, כי 
אין חולק כי אנו נמצאים בשעה קשה לכלל המגזרים במשק הישראלי. אך יחד עם זאת, 
ובהינתן העובדה שהסיכומים בתיק הוגשו עוד בחודש ספטמבר 2019, מספר חודשים עוד 
טרם שפרצה מגפת הקורונה, ראוי היה לסיים את כתיבת פסק הדין לפני התפרצות המגיפה, 
ולמצער, לסיים את החלק ההלכתי שבו, שהוא לדברי הדיינים הסיבה העיקרית לעיכוב. 

בית הדין ביקש, בין היתר, לתלות את העיכוב במתן פסק הדין בתקלה מערכתית במערכת 
המחשוב של בתי הדין הרבניים – אולם לדעת הנציב, מבלי להמעיט בחומרתה ובהשפעתה 
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של התקלה על עבודתם של הדיינים – אין הוא סבור כי יש בה כדי להצדיק שיהוי כה רב 
במתן פסק הדין. 

סוף דבר נמצא, כי אכן מדובר בעיכוב בלתי מוצדק במתן פסק הדין, אולם לאור העובדה 
שפסק הדין ניתן ימים ספורים לאחר הפנייה לקבלת תגובה, ומרבית פסק הדין, אם לא 
כולו, נכתב עוד לפני פנייתנו לקבלת תגובת הדיינים, ולנוכח הודעת הדיינים כי הם ישתדלו 
להימנע מהישנות מקרים כאלו בעתיד, החליט הנציב להסתפק הפעם בהערה לדיינים, 

ובכך ימוצה בירורה של התלונה )מספרנו 785/20, רבני(.

אי מתן החלטה בבקשה לתיקון פרוטוקול 	

המתלוננת הלינה בין היתר על: עיכוב במתן פסק דין; הוספת חותמת נתקבל עם תאריך 
שגוי; ואי מתן החלטה בבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל. הנציב קבע בהחלטתו, כי 
הסברי הדיינים בתגובתם מתיישבים עם האמור בפרוטוקולי הדיונים ובהחלטות בית הדין, 
ונתמכים גם בתגובות באי כוחם של הצדדים ולפיכך דין התלונות בנושאים אלו להידחות.

אך לא כך הוא הדבר באשר לטענת המתלוננת בדבר אי מתן החלטה בבקשתה לתיקון 
הפרוטוקול. בירור התלונה העלה כי הבקשה לתיקון הפרוטוקול הוגשה כחודשיים לאחר 
מועד הדיון, כאשר ההחלטה בעניין זה ניתנה רק כחמישה חודשים לאחר הגשת הבקשה, 
ויוטעם כי אין בהחלטה הכרעה עניינית בבקשה גופה. הנציב ביקש להדגיש את המובן 
מאליו כי, ככלל, יש לתת החלטות סמוך למועד הגשת הבקשות, כאשר במקרה דנן מן 
הראוי היה שתינתן החלטה בבקשה במועד מוקדם יותר, וזאת במיוחד כאשר נכתב 
בהחלטה כי דינה של הבקשה להידחות בשל הזמן שחלף מאז מועד הדיון והקושי לשחזר 

את "פרטי הפרוטוקול". 

יחד עם זאת, ולאור העובדה שהבקשה לתיקון פרוטוקול הוגשה לאחר כחודשיים ממועד 
הדיון, החליט הנציב להסתפק במתן הערה לדיינים בשל השיהוי הרב במתן החלטה בבקשה 

לתיקון הפרוטוקול )מספרנו 29/21, רבני(. 

אי מתן החלטה במשך תקופה של כשנה 	

מרבית טענות המתלונן נדחו, ואולם טענת המתלונן, כי בית הדין טרם הכריע בשאלת זמני 
שהות של ילדי בני הזוג, נמצאה מוצדקת. בית הדין הגיב לטענותיו האחרות של המתלונן, 
אולם לא התייחס בתגובתו לטענה בדבר אי מתן החלטה בשאלת זמני שהות. לפיכך, עיינו 
בהחלטות בית הדין שניתנו בעניין זה ומהן עולה, כי במשך תקופה של למעלה משנה, 
בית הדין נמנע מלהכריע בשאלה זו, ובמקום לקבוע זמני שהות. או משמורת זמנית למי 
מהצדדים, הורה בית הדין, פעם אחר פעם, במשך חודשים רבים, כי הצדדים, ביחד עם 
באי כוחם, יתאמו זמני שהות, ולחילופין יפעלו בהתאם למתווה קודם שקבע בית הדין, 
או בהתאם להחלטות קודמות שניתנו. כל זאת תוך התעלמות מבקשות שהוגשו, לאחר 
שבית הדין קבע את המתווה לזמני השהות. הלכה למעשה, בית הדין לא נתן כל החלטה 
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אפקטיבית; לא הטיל הוצאות על הצד אשר הפר את זמני השהות; וגם לא פעל לשינוי 
המשמורת הזמנית שקבע )כפי שהתרה בצדדים בהחלטותיו הקודמות(. 

הנציב ציין, כי ההחלטה בשאלה האם המשמורת על הילדים תהיה נתונה לאישה או 
למתלונן, כמו גם השאלה אילו זמני השהות ייקבעו, ומה תדירותם, היא בסמכותו הבלעדית 
של בית הדין, והנציבות לא תתערב בעצם ההחלטות שיינתנו ובתוכנן. אולם לא כך הוא 
הדבר, כאשר בית הדין נמנע מליתן החלטה אופרטיבית בבקשות המתלונן, כאשר במשך 
תקופה של למעלה משנה הוא מורה לצדדים לתאם ביניהם את זמני השהות, למרות 

שהוא נוכח לדעת, פעם אחר פעם, כי הם אינם מצליחים בכך. 

אשר על כן, התלונה לפיה בית הדין נמנע במשך תקופה של למעלה משנה מליתן החלטה 
סופית לגופן של בקשות המתלונן, נמצאה מוצדקת )מספרנו 86/21, רבני(. 

התמשכות הליכים, וקיום דיונים כאשר בית הדין אינו שולט בפרטי  	
התיק ובטענות הצדדים

מתלוננת הלינה, בין היתר, כי בעלה גורם להתמשכות ההליכים בתיק, על ידי כך שהוא מטעה 
את בית הדין; מסרב לגילוי מסמכים; אינו מביא הוכחות כנדרש; לא מצרף מסמכים, ועוד, 
וכל זאת מטעמים טקטיים בכדי לגרום להתשתה. לטענת המתלוננת, למרות דרישותיה 
הרבות מהדיינים ולמרות שהוחלט כי יש לחייב את הבעל לתת גט, בית הדין אינו נוקט 
בסנקציות נגד הבעל ו"הכל נסלח לו". המתלוננת מבקשת את התערבות הנציב ל"זירוז 

וייעול של התיק".

טענה נוספת שבפי המתלוננת היא, כי הדיינים מגיעים לדיונים כאשר הם אינם מוכנים, 
וכתוצאה מכך התקיימו דיונים חוזרים ונשנים בנושאים אשר כבר נדונו )לדבריה, מדובר 
ב-12 דיונים במספר(. כן היא קובלת על זימון עדים לדיונים למרות שעדותם כבר נשמעה. 

לשם בחינת התלונה, קיבלנו את תגובות בית הדין ובאי כוח הצדדים. 

הנציב קבע בהחלטתו, כי מדובר בתיק שנפתח בחודש דצמבר 2017, ועד למועד מתן 
ההחלטה טרם ניתן פסק דין סופי בתיק. עיון בפרוטוקולי הדיונים ובהחלטות בית הדין 
מלמד על כי מספר רב של דיונים נדחו, וכי מועדי הדיון שנקבעו לא היו סמוכים האחד 
לשני, כאשר חודשים רבים "הפרידו" ביניהם. הנציב ציין, כי אמנם בית הדין הוא המופקד 
על ניהול המשפט ועליו להקפיד על זכויותיהם הדיוניות של הצדדים ולדאוג לכך שבעלי 
הדין יגישו את תגובותיהם במועדים שנקצבו להם, וכי יתקיימו דיונים ענייניים וממוקדים. 
ואולם, היענות אוטומטית לבקשות לדחיית מועדי דיון, גורמת לעינוי דין ולהתמשכות בלתי 

מוצדקת של ההליכים, דבר שאין להסכין עימו.

בהתייחס לטענת המתלוננת כי הדיונים מתקיימים כאשר הדיינים אינם מוכנים כדבעי 
בתיק. הדיינים דחו מכל וכל טענה זו, אך הן באת כוחה של המתלוננת והן בא כוחו של 
הבעל אישרו את הנטען בתלונה: "כי הדיינים הנכבדים הגיעו לדיונים 'לא מוכנים' כשאינם 
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זוכרים את העניינים המהותיים בתיק". לפיכך, גם אם סבורים הדיינים, כי הם "שקועים 
עד צוואר בתיק. מכירים כל פרט בתיק", לא זה הרושם שנוצר בלב הצדדים ובאי כוחם, 

ויש להצר על כך. 

התלונה נמצאה מוצדקת )מספרנו 183/21, רבני(.

אי מתן אפשרות לבא כוח לשטוח את טענותיו, וכן התנהלות "צעקנית  	
כוחנית וחסרת סבלנות"

המתלונן, עורך דין, הלין על כי במהלך הדיון בית הדין הפנה את שאלותיו לבעלי הדין 
עצמם, ולא אפשר למתלונן, כבא כוחו של האב, לשטוח את דבריו. כן הוסיף המתלונן, 
כי אב"ד ניהל את הדיון בצורה תוקפנית, פנה בשפה קשה אל האב, אשר מרוב לחץ 
לא הצליח לענות והשתתק, וכאשר ניסה המתלונן להציג את עמדת האב, הוא נענה, כי 
בהמשך הדיון תינתן לו ההזדמנות להציג את טענותיו. אולם בית הדין חתם את הדיון, 

מבלי שהתאפשר לו, כבא כוח האב לשאת את דבריו.

עיון בפרוטוקול הדיון מעלה כי בית הדין לא דייק בתגובתו. בית הדין לא התייחס לנושא 
שהועלה על ידי האב והוא קיום זמני השהות, ובית הדין לא הודיע על סיום הדיון, כאשר 
הרושם המתקבל הוא, כי הפרוטוקול נקטע באמצע הדיון, מבלי שהובהר לצדדים אם הדיון 

הסתיים והאם בדעת בית הדין ליתן החלטה בשאלת זמני השהות, אם לאו.

הנציב הוסיף עוד, כי גם אם בהתאם לתקנות הדיון - בית הדין יעדיף לשמוע בתחילת 
הדיון את דברי בעלי הדין מפיהם עצמם, הרי שעל הדיינים להקפיד כי גם באי כוחם של 
הצדדים "יוכלו להסביר ולנמק את טענותיהם אחרי-כן", ואין ספק כי במקרה דנן, בית 

הדין לא עשה כן.

טענות המתלונן, כי אב"ד ניהל את הדיון בצורה תוקפנית, פנה "בשפה קשה אל האב... 
]אשר[ מרוב לחץ לא הצליח לענות והשתתק", ועל התנהלות "צעקנית כוחנית וחסרת 
סבלנות" של בית הדין, לא הוכחשו על ידי הדיינים, ולאור העובדה שגם בא כוח האישה 
לא מצא לנכון לשלוח את תגובתו לתלונה, קבע הנציב כי התלונה מוצדקת גם בעניין זה 

)מספרנו 538/21, רבני(.

על פרוטוקול אשר אינו משקף את התנהלות הדיון; ועל דרישה  	
מבעלת דין - שלא הייתה מיוצגת - לחתום על הסכמה לערוך 
בדיקה גנטית מבלי לתת כל הסבר מדוע עליה לעשות זאת, או על 

אודות זכותה החוקית לסרב לביצוע בדיקה זו

בעקבות בירורה של תלונה נמצא, כי מתלוננת נדרשה להיכנס לאולם בית הדין, ללא ליווי 
אימה שהגיעה יחד עמה לבית הדין, וכי במהלך הדיון היא נדרשה לחתום על הסכמתה 
לבצע בדיקה גנטית "מבלי לתת כל הסבר מדוע עליה לעשות זאת, מה התשתית הראייתית 
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הקיימת, מה הבעייתיות בה, כיצד הבדיקה עשויה להועיל וכדומה". כמו כן, לא הוסבר 
למתלוננת על אודות "זכותה החוקית לסרב לביצוע בדיקה זו". 

בהחלטתו ציין הנציב, כי הדיון נערך מבלי שאימה של המתלוננת נכחה בו, ואולם לא ניתן 
להכריע בשאלה על מי מוטלת האחריות לכך – האם על הדיין כטענת המתלוננת, או 
שמא על גורם אחר בבית הדין אשר אסר על אמה של המתלוננת להיכנס לאולם הדיונים.

הנציב הוסיף, כי פרוטוקול הדיון עומד בסתירה מוחלטת לדברי הדיין כי במהלך הדיון הוא 
הסביר למתלוננת את כל הנדרש "בבהירות ובאריכות ובסבלנות רבה". נראה בעליל, כי 
אין בפרוטוקול לא בהירות לא אריכות ובוודאי שאין מדובר בהסבר שניתן בסבלנות רבה.

הנציב קבע, כי בית הדין הוא המופקד על ניהול פרוטוקול הדיון. סמכות זו היא חלק 
מחובתו של בית הדין לנהל את הדיונים באופן מכובד, הוגן, ראוי ויעיל. לו נוהל פרוטוקול 
אשר משקף נאמנה את מהלכו היה בכך כדי לסייע בידי הדיין לזכור, בדיון שהתקיים 

לאחר כתשעה חודשים, את אשר נאמר ונטען בדיון הקודם.

לדעת הנציב לא ניתן לקבל את הסברו של הדיין כי הוא סבר שחוות דעת מברר היהדות 
חסויה, ורק לאור התעקשותה של המתלוננת, נמסר לה לבסוף המסמך. הנציב הוסיף, כי 
טוב היה עושה הדיין לו בירר סוגיה זו טרם הדיון שנערך בפניו, ובכך היה מונע עוגמת 
נפש מהמתלוננת, תוך פגיעה בזכותה לקבל מידע חשוב שעשוי היה לעזור לה בהליך 

המתנהל בעניינה )תמצית, מספרנו 663/21, רבני(.
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ליקויים ותיקונםתמציות החלטות שעניינן 

תמצית החלטה )מספרנו 99/21, משפחה(

על חשיבות פרסום פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה

תקציר: שופט משפחה נתן, לבקשת הצדדים לתיק, החלטה המתירה את פרסום פסק הדין. המתלוננת, 

עמותה ציבורית, הלינה על כך שלמרות חלוף כשנה ממתן ההחלטה, עד למועד התלונה פסק הדין 

טרם פורסם. לאור העובדה, כי פרסום פסקי דין בענייני משפחה הוא בעל חשיבות ציבורית החורגת 

מן הצדדים הישירים לתיק, קבע הנציב בהחלטתו, כי משמצא השופט כי פסק הדין בתיק ראוי 

לפרסום, ולאחר שהכין נוסח לפרסום שהושמטו ממנו הפרטים המזהים, היה עליו לחתום על הנוסח 

לפרסום ללא שהות, וזאת אף ללא בקשה מטעם מי מבעלי הדין. בהערה זו מוצה בירור התלונה.

המתלוננת, עמותה ציבורית, הלינה על כך, שלמרות ששופט בית המשפט לענייני   .1

משפחה החליט, כשנה לפני מועד הגשת התלונה, כי פסק הדין בתיק יותר לפרסום 

בנוסח שיאושר על ידי בית המשפט בהחלטה נפרדת, פסק הדין לא פורסם עד למועד 

הגשת התלונה. 

השופט מסר בתגובתו לתלונה, כי ימים ספורים לאחר מתן פסק הדין, הגיש התובע   .2

בקשה לפרסומו, שהצד שכנגד הסכים לה. לפיכך ניתנה החלטה המתירה את פרסום 

פסק הדין, בנוסח שיאושר על ידי בית המשפט בהחלטה נפרדת. לדברי השופט, עם מתן 

ההחלטה, הוכן נוסח לפרסום של פסק הדין, אך בטעות נשתכח מבית המשפט לחתום 

על הנוסח האמור. השופט הטעים, כי המתלוננת אינה צד בתיק, וכי איש מהצדדים 

לתיק לא הלין על העיכוב בחתימת הנוסח לפרסום. כן הדגיש, כי מלאכתו של שופט 

היא בגדרי ההליך השיפוטי, ומגיעה לסיומה עם חתימת פסק הדין, וכי שופט אינו עוסק 

ואינו אמור לעסוק בפרסום פסקי דין. לדבריו, במקרה דנן, בו התנהל ההליך בדלתיים 

סגורות, ההיתר שניתן לפרסם את פסק הדין, "כשמו כן הוא —היתר. החפץ בכך יעשה 

בהיתר שימוש". 

בהחלטתו בתלונה הפנה הנציב לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת   .3

אספרנצה אלון) שניתן לאחרונה (רמ"ש 53787-01-20 ד.ב.ש נ' ע.ג. (15.12.20), אשר 

עמד על חשיבות פרסום פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה. כפי שנאמר בפסק 

הדין —

"על אף שביהמ"ש מוסמך לפרסם את החלטותיו ופסקי הדין בענייני משפחה, הלכה 

למעשה היא כי בניגוד לתחומי משפט אחרים, חלק ניכר מפסיקת בתי המשפט 
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לענייני משפחה ובמיוחד של הערכאות הדיונית, אינו מפורסם. משכך, תחום דיני 

המשפחה נמצא בחשכה יחסית לשאר התחומים הנדונים בבתי המשפט בישראל".

כפי שנאמר בפסק הדין, גם המחוקק עמד על חשיבות פרסומם של פסקי דין בענייני   .4

משפחה בהצעת חוק בתי המשפט (תיקון - פרסום פסיקה בענייני משפחה), התשע"ד-2014. 

על פי הצעת החוק, על אף האמור בסעיף 70(א) לחוק בתי המשפט, "החלטות ופסקי 

דין בענייני משפחה, כמשמעותם בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995, 

יפורסמו תוך השמטת פרטיהם המזהים של בעלי הדין". בדברי ההסבר להצעה נאמר 

כך:

"...מרבית פסקי הדין בענייני משפחה (למעט מספר מצומצם ביותר) אינם מתפרסמים 

ולא מובאים לידיעת הציבור. היעדר הפרסום פוגע פגיעה קשה בבעלי הדין, בסוכני 

המשפט, ובשיטת המשפט כולה. ראשית, שופטים ועורכי דין תלויים בפסיקה 

המתפרסמת על מנת לבצע מלאכתם נאמנה. פסיקת הערכאות השונות בענייני משפחה 

משמשת ללימוד הסוגיות המשפטיות, להשוואה, להכנת טיעונים ולכתיבת פסקי 

דין, והיא מהווה את ליבת הידע המשפטי. יתרה מכך, בשיטה משפטית המבוססת 

על תקדימים מנחים ומחייבים - כגון זו הנוהגת בישראל, פרסום הפסיקה חיוני 

לתפקודה התקין של מערכת המשפט ולהצלחתה, ביצירת מערך כללים משפטיים 

קוהרנטי ונגיש. כך בכל תחום משפטי וכך כמובן גם בענייני משפחה ומעמד אישי. 

כמו כן, היעדר הפרסום מקשה על ביצוע מחקר והערכה מצד אקדמאיים ובכך 

מסוכלים תהליכים חשובים של זיהוי מגמות בפסיקה ופיתוח וחידוד דוקטרינות 

משפטיות בתחום דיני המשפחה. למעשה, עקב המדיניות הנוהגת כיום, הפסיקה 

בדיני משפחה הרלוונטית לכלל האוכלוסייה בישראל, אינה חשופה לביקורת 

ציבורית ואקדמית לגיטימית....

...לאור האמור, ראוי שכל פסקי הדין בענייני המשפחה והמעמד האישי יפורסמו 

ויהיו נגישים לציבור. הפרסום יהלום את עקרון פומביות ההליך, שהוא עקרון חשוב, 

ואמצעי מרכזי להבטחת משפט הוגן וחסר פניות... עוד מוצע, כי השר יקבע בתקנות 

את הפרטים המזהים שיש להשמיט בטרם פרסום הפסיקה..."

מסקנת בית המשפט המחוזי באותו מקרה הייתה, כי "פרסום החלטות ופסקי דין בדיני   .5

משפחה הינו עניין חשוב כשלעצמו, בעל תכלית עצמאית, וזאת ללא כל תלות וקשר 

מחייב בחשיבותה המשפטית או הציבורית של ההחלטה או פסק הדין עצמו. הידע 

המשפטי המתהווה בפסיקותיו של בתי המשפט, הינו ידע חברתי כללי ולא של מאן 

דהוא פרטי. הנגשתו מאפשרת לציבור המתדיינים ולבאי כוחם ללמוד לעומק מצבים 

משפטיים, לנתחם, ולעשות בהם שימוש ... בנוסף, ככל שגוף הידע המונגש לציבור 

ולסוכני המשפט יהיה רחב יותר, כך תתקבלנה תמונה מציאותית ונכונה יותר לגבי המצב 

המשפטי הקיים בישראל, וזאת בניגוד להותרת מצב בו פסקי הדין והחלטות של בית 
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המשפט ישמרו סמויים מן העין. עיקרון פרסום הדיון באופן רחב ומלא מאפשר את פיתוח 

המשפט, המותנה בביקורת אקדמאית מקצועית, המסוגלת לנתח את הפסיקה, להצביע 

על כשליה, חוזקותיה ותוצאותיה, ביקורת שיש בה כדי לשמש תמריץ לשינוי חקיקה 

ולשינויי מדיניות, שינוי קביעת הלכות משפטיות קיימות, וקביעת הלכות משפטיות 

חדשות" (ההדגשה במקור — א.ש). 

לאור העובדה, כי פרסום פסקי דין בענייני משפחה הוא בעל חשיבות ציבורית החורגת   .6

מן הצדדים הישירים לתיק, קבע הנציב בהחלטתו, כי משמצא השופט כי פסק הדין בתיק 

ראוי לפרסום, ולאחר שהכין נוסח לפרסום שהושמטו ממנו הפרטים המזהים, היה עליו 

לחתום על הנוסח לפרסום ללא שהות, וזאת אף ללא בקשה מטעם מי מבעלי הדין.

בהערה זו מוצה בירור התלונה.   .7

תמצית החלטה )מספרנו 779/20, שרעי אזורי(

על תלונה שהגיש למשטרה קאדי בית הדין השרעי 

בשל פרסום כוזב בפייסבוק שסיכן את חייו 

תקציר: נדחתה תלונה שהוגשה לנציב בגין תלונה שהגיש למשטרה קאדי בית הדין השרעי בשל 

פרסום כוזב בפייסבוק שסיכן את חייו, וכן בגין העברת חומר מסויים לעיתונאי על ידי דוברות 

משרד המשפטים על מנת להזים את הפרסום ואת האמור בכתבה שפרסם אותו עיתונאי אודות 

הפוסט שפרסם המתלונן. 

הנציב המליץ למערכת בתי הדין השרעיים לאמץ נוהל שהופץ במערכת בתי המשפט אודות הגשת 

תלונה למשטרה על ידי גורם שיפוטי. לדברי הנציב, אף כי יתכן, שראוי היה שהתלונה למשטרה 

היתה מוגשת על ידי מנהל בתי הדין השרעיים ולא על ידי הקאדי עצמו, הרי שבנסיבות העניין, 

בצוק העיתים, שעה שהקאדי חש עצמו מאויים באופן ממשי, ולא רק באופן סוביקטיבי, אין למצוא 

רבותא בכך שהוא מצא להגיש את התלונה בעצמו בדחיפות למשטרה. 

הנציב לא מצא כל ממש בתלונה באשר לטענות המתלונן, מפרסם הפוסט, בנוגע לפגישה שהתקיימה 

עם העיתונאי בבית הדין, או לגבי חומר שהוצג בפניו. לדברי הנציב, איש מבין הגורמים הנוגעים 

בדבר לא נהג שלא כהלכה, בשים לב לכלל נסיבות העניין, ולדיונים ולהתייעצויות שהתקיימו 

קודם לכן. אין אין כל ראיה לכך שהוצג בפני העיתונאי חומר מתוך תיק בית הדין עצמו או חומר 

אחר שחשיפתו אסורה על פי דין, אף אם חשיפת קטע מצומצם ממצלמות האבטחה של מסדרונות 

בית הדין עשויה הייתה לפגוע, באופן מינורי בלבד, בפרטיותה של המנוחה. 



126

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

ם
קונ

תי
ם ו

קויי
עניינן לי

ש
ת 

טו
חל

ה
ת 

ציו
מ

ת

אשר לעצם התלונה למשטרה שהגיש הקאדי על כותב הפוסט קבע הנציב, כי בדין לא הגיש אותה 

הקאדי בגין עבירת איומים שכן בפוסט שפרסם המתלונן הוא לא איים על הקאדי. הסברו של הקאדי 

היה, כי עילת התלונה על המתלונן נעוצה בטענה, כי פרסום הפוסט על ידו מהווה הסתה )הכוונה 

היא, ככל הנראה, לעבירת הסתה לאלימות( ואף לשון הרע. 

אשר לעבירת הסתה לאלימות, העיר הנציב, כי זו מוגדרת בסעיף 144ד2)א( לחוק העונשין, 

התשל"ז-1977, לפיו "המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה או עידוד 

למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו )בסעיף זה — פרסום מסית(, ועל פי תוכנו של הפרסום 

המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות, דינו — מאסר 

חמש שנים". מלבד השאלה אם היה בפרסום משום אפשרות ממשית להבאה לעשיית מעשה אלימות 

)כפי שהדבר פורש בפסיקת בית המשפט העליון(, הרי שברור כי אין בפרסום קריאה לעשיית 

מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה, עידוד, תמיכה או הזדהות עמו — ויש לשים לב כי מדובר 

בתנאים מצטברים לקיומה של העבירה. לכך יש להוסיף את הזהירות בה נוקטות רשויות החקירה 

והתביעה בעניינה של עבירה זו, נוכח המתח שבינה ובין חופש הביטוי. ואכן, סופו של יום נסגר 

התיק במשטרה נגד המתלונן. 

לדברי הנציב, ככל שעניינה של התלונה למשטרה, כהסברו של הקאדי, בטענה להוצאת לשון 

הרע מצדו של המתלונן, הרי שספק אם היה מקום להגשת תלונה למשטרה אף בעילה זו, נוכח 

החשיבות הרבה שיש ליתן חופש הביטוי, אף אם מדובר בפרסום שקרי. הגשת תלונה בעניין זה 

למשטרה עשויה להיראות כניסיון להטלת מורא ולסתימת פיות, דבר ממנו עדיף היה להימנע, אף 

שאין יסוד לקבוע כי הקאדי פעל ממניעים פסולים או כדי להשתיק השמעת ביקורת עליו או על 

בית הדין השרעי. בהקשר זה ניתן היה להסתפק באמצעים חלופיים ובכללם פרסום הודעה מטעם 

דוברות משרד המשפטים, כפי שנעשה בסופו של דבר רק לאחר הכתבה שפרסם העיתונאי, וכן גם 

בפרסום מצד דוברות משרד המשפטים בפייסבוק, בין כפרסום עצמאי באופן ישיר בעמוד משרד 

המשפטים, ובין באמצעות פרסום תגובה לפוסט אותו פרסם המתלונן עצמו, או באמצעות פניה 

לאתר פייסבוק עצמו בעניינו של הפרסום. 

כן הוסיף הנציב, כי אין בידו לקבוע, כנטען על ידי המתלונן, כי לבקשת הקאדי דרשה ממנו המשטרה 

את הסרת הפוסט אותו פרסם במרשתת.

בהחלטתו בתלונה הדגיש הנציב, כי צודק הקאדי, כי לפרסומו של המתלונן ולטענותיו בכל הנוגע 

להתנהלות הקאדי עצמו ובית הדין השרעי לא היה כל יסוד. המתלונן בפרסום הפוסט המדובר לא 

הסתפק בהעלאת טענות מצוצות מן האצבע אלא אף הצביע, באופן משתלח, על הקאדי כמי שנושא 

באחריות לקיפוד חייה של בעלת הדין שהתדיינה בפניו, לאחר הדיון, על ידי בעלה לשעבר. יש 

להצר, העיר הנציב, על שהמתלונן, המציג עצמו כעיתונאי, לא טרח לנקוט בסטנדרט המינימאלי 

הנדרש בהקשר זה, של פניה לקבלת תגובה לטענות, טרם פרסומן. ברי, כי פניה מצדו של המתלונן 

להנהלת בתי הדין השרעיים היתה מביאה, על נקלה, לבירור הנושא ולתשובה מוסמכת שהיתה 

מזימה את הטענות. ואף זאת - שעה שקיפוד חייה של המנוחה הביא לסערה ציבורית ולמתח 
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עצום במשפחתה של המנוחה ובציבור כולו, כשאף טרם נתפס אותה שעה האחראי לרצח על ידי 

רשויות אכיפת החוק, היה על המתלונן לתת את הדעת לסיכון שהוא עשוי להעמיד בו את הקאדי 

עצמו, בבחינת השלכת גפרור בוער אל תוך חבית חומר נפץ, אך נראה, למרבה הצער, שאף לכך 

לא נתן המתלונן את דעתו, טרם שפרסם את הפוסט ואף לאחר מכן, כשהתוודע להשלכות שהיו 

לפרסומו זה על בטחונו האישי של הקאדי ושל בני משפחתו. בכך, גילה המתלונן, לדברי הנציב, 

חוסר אחריות משווע, וניסיונו של המתלונן לעמוד מאחורי עקרונות חופש הביטוי, אינו יותר, לדעת 

הנציב, מאשר מהלך ציני ומביש. 

הינה כי כן, קבע הנציב, אף כי בדיעבד נראה, כי לא היה מקום להגשת תלונה למשטרה על המתלונן, 

הרי שאין מקום להצדיק את התלונה בעניין זה, נוכח התנהלותו של המתלונן ומאחר שמקובל על 

הנציב, כי הקאדי פעל אותה שעה מתוך תחושת מצוקה של ממש וחשש לביטחונו האישי. לא נמצא 

יסוד לטענה, כי התלונה למשטרה על המתלונן הוגשה ממניעים פסולים או בלתי ענייניים כלשהם.

הנציב מצא אפוא לדחות את התלונה כולה, בכפוף להערותיו לעיל באשר לדרך הגשת תלונה 

למשטרה על ידי גורם שיפוטי ככלל, ואשר להגשת התלונה על המתלונן עצמו. הנציב הפנה את 

תשומת לב הקאדי, מנהל בתי הדין השרעיים ונשיא בית הדין השרעי לערעורים להערותיו בעניין 

זה, וזאת לשם הפקת לקחים לעתיד.

תמצית התלונה

ברקע הדברים עומדת תלונה שהוגשה למשטרה על ידי קאדי המכהן באחד מבתי הדין השרעיים 

האזוריים (להלן: הקאדי), נגד המתלונן, אשר פרסם פוסט בעמוד הפייסבוק שלו, שעניינו רצח 

אישה (להלן: המנוחה), אשר ניהלה הליכים עם בעלה לשעבר (להלן: החשוד) בפני הקאדי. 

יצוין, כי הרצח לא אירע בבית הדין כי אם בחלוף מספר שעות לאחר שהסתיים הדיון, באחת 

הכניסות לעיר הסמוכה. 

בתלונתו מעיד המתלונן על עצמו, כי הוא עיתונאי עצמאי, שהועסק בעבר באחד העיתונים, 

ומפעיל כיום עמוד פייסבוק פרטי בו הוא מפרסם לעתים קרובות את דעתו בעניינים שונים, 

לרבות "אודות חלק מההתפתחויות בזירת בתי הדין השרעיים, כולל תלונות שהיו נגד חלק 

מהקאדים ושאלות לענייני ביקורת על הרשות השופטת". 

המתלונן כותב בתלונתו, כי פרסם פוסט בעמוד הפייסבוק שלו בעקבות הירצחה על המנוחה, 

לאחר דיון שהתקיים בבית הדין השרעי בפני הקאדי, כשהחשוד ברצח הינו בעלה לשעבר שנכח 

אף הוא בדיון שנסב על שאלת המשמורת על ילדיהם המשותפים. בפוסט טען המתלונן, כי 

שומה היה על בית הדין לספק למנוחה הגנה נוכח הסכנה שנשקפה לחייה. לדברי המתלונן, 

הוא צרף לפוסט "הודעה ממקורות מהימנים", לפיה המנוחה ביקשה מבית הדין לפטור אותה 

מהתייצבות לדיון, אך בקשתה נדחתה. 
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בין היתר כתב המתלונן בפוסט אותו פרסם, כי "הכתובת הייתה על הקיר ובגדול" וכי "השאלה 

שעולה היא האם בית הדין השרעי יכול היה למנוע את המוות ... הקורבן ביקשה מבית הדין 

... לפטור אותה מהתייצבות בדיוני בית הדין מחשש שמא הגרוש שלה יפגע בה, אולם 

הבקשה שלה נדחתה מכל וכל, ובית הדין לא נעתר לבקשתה למרות שהיא דרשה בתוקף 

ופנתה שוב ושוב ... היום קרה מה שהמנוחה חששה ממנו, ומיד לאחר שהיא יצאה מדיון בית 

הדין, החשוד רדף אחריה עד שהשיג אותה ודקר אותה בחפץ חד מה שגרם למותה ... לא 

אכתוב הרבה על הטרגדיה אולם על משרד המשפטים או ועדת חקירה נייטרלית לבדוק את 

התיק הזה ובפרט את התנהלות בית הדין, באובייקטיביות וביושרה, ומנגד לחקור את תפקוד 

המשטרה והשירותים הסוציאליים ... שאלה שכעת עלתה לי בראש: האם (המנוחה) הייתה 

נרצחת אילו (הקאדי) היה פוטר אותה מנוכחות בדיוני בית הדין?!". ובהמשך, לאחר תגובות 

שפרסמו מספר גולשים, הוסיף המתלונן וכתב: "מידע חשוב ביותר בנוגע לניסיון של גורמים 

בכירים במערכת המשפט לשבש את החקירה בתיק המנוחה ... ייתכן שהדבר כרוך בהסתרת 

מסמכים חשובים ... מכאן אני קורא למשפחת המנוחה להחזיק בעותק של התיק בהקדם ... 

המנוחה ביקשה לקבל פטור מהגעה לדיוני בית הדין מחשש לחייה, אלא שהבקשה שלה 

נדחתה ונענתה בצורה אכזרית מאוד ... אני משוכנע במילים האלה שאני כותב ומתבסס על 

ראיות חותכות ... מספיק לרמות ולזייף עובדות".

לטענת המתלונן, בעקבות פרסום הפוסט הגיש עליו הקאדי תלונה למשטרת ישראל, בטענה 

כי הפרסום מהווה איום והסתה על הקאדי. בעקבות זאת, זומן המתלונן לחקירה במשטרה 

אשר הסתיימה, לדבריו, בבקשתו של החוקר ממנו "למחוק את הפוסט בפייסבוק" לפי דרישת 

הקאדי וכי הוא סירב לבקשתו של החוקר ושוחרר לביתו.

המתלונן מוסיף ומלין, כי לאחר כתבה שפורסמה באחד מכלי התקשורת בעניין על ידי 

עיתונאי, זומן אותו עיתונאי לבית הדין שם הראו לו כי בתיק בית הדין לא הוגשה בקשה על 

ידי המנוחה כנטען בפוסט, ואף העבירו לידי אותו עיתונאי קטע קצר ממצלמות האבטחה של 

בית הדין המתעדות שלא היתה התרחשות חריגה מחוץ לאולם הדיונים של הקאדי. המתלונן 

מלין, כי מחד גיסא, ביקש הקאדי למנוע ממנו להביע את דעתו ברבים, באמצעות תלונה 

למשטרה שמטרתה הינה "סתימת פיות", ומאידך גיסא, נעשתה פניה לעיתונאי בכדי שיפיץ 

את גרסתו לארועים. 

המתלונן מוסיף וטוען, כי חשיפת החומרים מתיק בית הדין נעשתה ללא קבלת עמדתם של 

בעלי הדין, ללא ידיעתם ותוך רמיסת כבודה של המנוחה וכי היא אף גרמה לשיבוש הליכי 

משפט ולשיבוש חקירת תיק הרצח, אשר הייתה אותה שעה בעיצומה, וזאת משום שהמשטרה 

טרם תפסה וחקרה, בשלב זה, את החשוד.

יצויין, כי המתלונן סירב להעביר לנציבות את אותן "ראיות חותכות" שציין כי הן מצויות 

בידו אודות בקשה שהגיש המנוחה לפטור אותה מהתייצבות לדיון, אותה דחה הקאדי. לדברי 
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המתלונן, מדובר ב"חיסיון עיתונאי" והוא אף הוסיף, כי לא על כך נסבה התלונה אותה הגיש 

לנציב. 

תגובת הקאדי

בתגובתו לתלונתו של המתלונן מסר הקאדי, כי הוא מבקש לדחותה על הסף, ולמצער, "לגופה, 

בהיותה רצופה באי דיוקים חצאי אמת וסילוף של העובדות", וזאת משום שלדעתו הוא לא 

ביצע כל עבירה, אתית או אחרת, כנטען בה.

לגופה של תלונה מסר הקאדי, כי התקיימה בפניו ישיבה שעסקה בתביעת משמורת ילדים 

של זוג הורים גרושים. לדבריו, "הישיבה התנהלה באווירה רגועה לחלוטין", במהלכה פירטו 

הצדדים את טיעוניהם על פני שני עמודי פרוטוקול, אותו הם קיבלו בתום הישיבה, ולדבריו 

הם עזבו את בית הדין בשעה שהוא ממשיך בדיוניו. כעבור כשעתיים, כך ציין הקאדי, התקבלה 

בבית הדין שיחת טלפון מהמשטרה אשר ביקשה להזהיר את הנוכחים כי האב המית את האם, 

גרושתו, ונמלט. לדברי הקאדי, הוא הורה למאבטחים לפנות את בית הדין ולנעול את הדלתות, 

נוכח הבהלה שנוצרה במקום, ועדכן את מנהל בתי הדין השרעיים (להלן: המנהל) בהתרחשויות. 

בהמשך הגיעה המשטרה למקום, לאחר שהקאדי עזב לביתו, גבתה עדות מהקלדנית וקיבלה 

לידה את פרוטוקול הדיון.

הקאדי מסר, כי בשעות הערב הוא קיבל למכשיר הטלפון שלו הודעות ובהן צילום של הדברים 

שפרסם המתלונן במרשתת, וזאת "שעות בודדות לאחר האירוע — וכאשר המגזר שלנו כולו, 

לרבות העיר ... במיוחד, רותחים כהר געש". הקאדי מסר עוד, כי "נעשה לי שחור בעיניים 

למקרא הפוסט", וזאת משום שמדובר, לדבריו, בפרסום שקרי לחלוטין שכן המנוחה "מעולם 

לא הגישה בפניי כל בקשה לפטור מהתייצבות לדיון כלשהו", אלא הגיעה לכל הדיונים בליווי 

באת כוחה, כפי שניתן להיווכח מרישומי הפרוטוקול בבית הדין.

במאמר מוסגר נוסיף, כי לבקשת הנציבות העביר הקאדי לעיונה את החומר שבתיק, ולא נמצאה 

בו כל בקשה מטעם המנוחה שלא להגיע לבית הדין, כטענת המתלונן בפוסט אותו פרסם.

לדברי הקאדי, המתלונן פרסם דברי שקר, לרבות דברי הסתה נגדו, אשר העמידו אותו בסכנת 

חיים ממש מול בני משפחתה של המנוחה, כמי שכביכול אחראי למותה. הקאדי הטעים, כי 

בני משפחתו אף ביקשו ממנו לצאת לחופשה עקב המצב המתוח וליוו אותו לעבודתו ביום 

שלמחרת הפרסום, מחשש שמי מבני משפחתה של המנוחה ינסה לפגוע בו בבית הדין. 

הקאדי ציין, כי לאור העובדה שפרסום הפוסט הביא לחשש ממשי לחייו, הוא פנה למנהל ודרש 

את התערבות מחלקת הבטחון במשרד המשפטים על מנת שתייעץ לו אם לפנות למשטרת 

ישראל. לדבריו, בהמשך היום חזר אליו המנהל והודיע לו כי הוא פנה לגורמים הרלוונטיים 

אשר ייצרו עמו קשר, ואכן כעבור זמן קצר פנה אליו גורם ממשרד המשפטים (שאת זהותו לא 
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ציין הקאדי) והנחה אותו לגשת לתחנת המשטרה לשם הגשת תלונה, וכך הוא עשה. הקאדי 

הבהיר, כי התלונה הוגשה על ידו בלבד וכי לאחר הגשת התלונה ביקר קצין משטרה בביתו 

והודיע לו שהוא מסווג במשטרה כ"מאוים"; הנחה אותו בדבר כללי הזהירות שעליו לנקוט 

והודיע לו כי המשטרה תדאג לשלומו בעת שאינו נמצא בבית הדין. כעבור מספר ימים, נשלח 

אל הקאדי קצין אבטחה של משרד המשפטים והודיע לו כי באפשרותו להגיש בקשה לנשיאת 

נשק, תוך שהוא מציין בפניו שבקשה כזו תטופל בדחיפות.

בהתייחס לחקירת המתלונן במשטרה מסר הקאדי, כי הוא אינו יודע על מה נשאל המתלונן 

בחקירתו, שכן מרגע הגשת התלונה לא פנו אליו בנושא זה מהמשטרה ואין הוא יודע אם 

התלונה נסגרה, כדברי המתלונן, אם לאו. לדברי הקאדי, המתלונן מפרסם, תחת כל עץ רענן, 

כי את תלונתו למשטרה הגיש הקאדי בטענת איום כלפיו, אך הוא (הקאדי) מבקש להדגיש 

כי לא זו הסיבה לתלונה, כי אם העובדה שמדובר בפרסום שקרי של המתלונן המהווה הסתה 

ולשון הרע. הקאדי ציין, כי לאור העובדה שהוא חש שהפרסום מסכן את חייו, הוא החליט 

לממש את זכותו הבסיסית ולפנות למשטרה, בעצת מעסיקיו במשרד המשפטים. לדבריו, 

הוא מעולם לא ניסה "לסתום פה של איש"; הוא אינו מתעניין ברשתות החברתיות ובנעשה 

בהן; ואף אין לו עמוד פייסבוק פרטי כאשר פרסומיו של המתלונן הובאו לידיעתו באמצעות 

הודעות של מכרים לטלפון הנייד שלו. 

אשר לטענות בדבר מעורבותו בפרשה הנוגעת לעיתונאי מסר הקאדי, כי לא הוא שעירב אותו 

בעניין. לדברי הקאדי, לאחר פרסום הפוסט, פנו אליו המנהל והדוברת ושאלו אותו לגבי 

טענות המתלונן בפרסום, והוא השיב להם כי מעולם לא הוגשה אליו בקשה כנטען, וציין 

בפניהם כי הישיבה שהתקיימה בפניו הייתה רגועה ונטולת כל אירוע מחשיד. בשלב זה, כך 

מוסיף ומתאר הקאדי, פנה אליו המנהל וביקש את רשותו לעיין בתיק בית הדין. לדברי הקאדי, 

המנהל, נציגת דוברות משרד המשפטים והעיתונאי הגיעו לפגישה בבית הדין, עליה נאמר 

לו מראש כי מטרתה היא למסור לעיתונאי, מפי הדוברת, את עמדת המערכת. לדברי הקאדי, 

הוא שמע את הדוברת מודיעה לעיתונאי כי תיק בית הדין בעניינה של המנוחה נבדק, שוב 

ושוב, ולא נמצאה בו כל בקשה של המנוחה כנטען בפרסום. לדברי הקאדי, בשלב זה שאל 

העיתונאי את הדוברת אם הוא יכול לצפות במצלמות האבטחה של בית הדין ואם יוכל לצלם 

את אשר נקלט בהן. בתגובה אמרה הדוברת, כי היא תבחן אם יש אישור לכך, ובשלב זה עזב 

הקאדי, לדבריו, את בית הדין, מכיוון שהסתיימו דיוניו. לדברי הקאדי, אין באמת בטענה כי 

הוא פתח בפני העיתונאי את מחשב בית הדין על מנת שיעיין בתיקה של המנוחה.

אשר לטענה בדבר שיבוש הליכי חקירה, מסר הקאדי כי זו "מצוצה מן האצבע", שכן דווקא 

הפרסום השקרי של המתלונן הוא שעלול לשבש את חקירת המשטרה. זאת ועוד, מוסיף הקאדי 

ומציין, כי המשטרה מעולם לא ביקשה לגבות ממנו עדות על האירוע. לדידו של הקאדי, אין 

איש, מלבד המתלונן, המוצא קשר כלשהו בין קיום הישיבה בבית הדין לקרות אירוע הרצח, 

ובכל מקרה, הוסיף הקאדי, כי תיק בית הדין מצוי ממילא בידי בעלי הדין ובאי כוחם, ובמקרה 
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זה גם בידי לשכת הרווחה ולשכת הסיוע המשפטי. יתרה מכך, הוסיף הקאדי וציין, כי מחלקת 

הבטחון במשרד המשפטים, כמו גם הנהלת בתי הדין השרעיים, היו מעורבים בפרשה כל העת.

לאחר מכן התקבל בנציבות מכתב עדכון מאת הקאדי בו מסר, כי משטרת ישראל עדכנה אותו 

כי הוא עדיין מוגדר כמאוים. לדבריו, לאחר שהסביר לשוטר כי המשטרה עצרה את החשוד 

ברצח אמר לו השוטר, כי "יש אנשים מסביבו". עוד לדברי הקאדי, לביתו הגיעו חמש ניידות 

משטרה, עדכנו אותו כי רמת האיום עליו עלתה, צילמו את ביתו ובחנו את הכניסות והיציאות 

בשכונה בה הוא מתגורר. 

תגובות נוספות

הנציבות קיבלה תגובה לטענות המתלונן גם מהמנהל וגם מן הדוברת.

בין היתר ציין המנהל בתגובתו, כי מטרת כל הפעולות שנעשו אל מול משפחת המנוחה 

והעיתונאי, בתיאום עם משרד המשפטים, הייתה להפריך את הפרסום הכוזב של המתלונן 

אשר גרם לקאדי לחוש מאויים והטיל רפש כל מערכת בתי הדין השרעיים. המנהל הטעים, 

כי זוהי חובתה של המערכת להגן על הקאדי ועל בית הדין, שעה שישנה הסתה נגדם אשר 

עלולה לסכן את חייהם, ולכן "ברור כי משרד המשפטים לא יכול לשבת בחיבוק ידיים במצב 

כזה, והבהרת האמת הייתה מתחייבת".

הדוברת מסרה לנציבות, כי המנהל פנה וביקש להתייעץ עמה לגבי האפשרות להגיב על 

טענות שהועלו ברשתות החברתיות, אשר מטילות ספק בעבודתו של בית הדין, שהעיקריות 

שבהן היו כי בית הדין אשם בקרות המקרה, וזאת משום שאילץ, כביכול, את המנוחה להגיע 

לדיון בניגוד לרצונה, וכן כי בסיום הדיון פרצה מהומה במסדרון בית הדין וביציאה ממנו. 

לדברי הדוברת, בעקבות פרסומים הללו עלה חשש בהנהלת בית הדין כי יהיה מי שינסה 

לפגוע בקאדי, כנקמת דם, ולכן היא סברה, לאחר קריאת החומרים שנשלחו לה מהמנהל, 

כי יש מקום לפרסם תגובה מטעם בית הדין ואף יעצה למנהל לפנות לעיתונאי ולקיים עמו 

"שיחת רקע", וזאת על מנת להעמידו על הטעויות שפרסם בכתבתו לגבי הטענות כלפי בית 

הדין. לדברי הדוברת, לאור החשיבות שבהבהרת עמדת בית הדין, היא קיימה מיד שיחת 

ועידה, בהשתתפות העיתונאי, הקאדי והמנהל, בה הוסבר לעיתונאי נוהל העבודה בבית הדין, 

וכן הובהרו לו העובדות הנכונות באשר לטענה לפיה הקאדי "הכריח" את המנוחה להתייצב 

לדיון, חרף העובדה שהייתה מאוימת על ידי בעלה לשעבר. הדוברת ציינה, כי השיחה הייתה 

ארוכה וכללה "טיעונים רבים וקשים על התנהלות בתי הדין בתיקים בכלל", ואילו הקאדים 

הסבירו את נוהל העבודה של הקאדי המדובר, והתמקדו במקצועיות של בתי הדין בטיפול 

במקרים קשים בחברה הערבית.

עוד מסרה הדוברת, כי היא זו אשר יזמה את השיחה עם העיתונאי וציינה, כי מדובר "בנוהל 

עבודה קבוע". אין היא זוכרת, לדבריה, מי הציע לערוך פגישה בבית הדין, אך הנושא עלה 
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במהלך השיחה וסוכם כי הפגישה תערך ביום למחרת בבית הדין. לדבריה, הפגישה אכן 

התקיימה כפי שנקבע, בנוכחות הקאדי והמנהל, מספר עובדי בית הדין (שאת שמותיהם היא 

אינה זוכרת), ובנוכחותה, כשהיא והמנהל הצטרפו לפגישה באיחור.

לשאלת הנציבות, מה הוצג לעיתונאי במהלך הפגישה ועל ידי מי, מסרה הדוברת, כי באישורו 

של המנהל "הצגנו לעיתונאי צילומי האבטחה של המסדרון של בית הדין השרעי", וזאת על 

מנת ללמדו שאין אמת בטענה בדבר אלימות במסדרונות בית הדין. הדוברת ציינה, כי בטרם 

הוצגו לעיתונאי הצילומים האמורים, "בדקתי עם משטרת ישראל האם יש בכך חשש כלשהו 

לשיבוש החקירה". 

לשאלה נוספת, האם הקאדי ביקש להציג לעיתונאי את תוכנו של התיק ואף התיר לו לעיין 

במחשב בית הדין, מסרה הדוברת, כי למיטב ידיעתה, וככל שהייתה מעורבת בדברים, הרי 

שתוכן הסכסוך בין הצדדים לא נדון עם העיתונאי, וכל שנאמר בהקשר לתיק עסק בטענה 

לפיה הכריחו את המנוחה להתייצב בבית הדין, בניגוד לרצונה, וכן בעניין הטענה לאלימות 

במסדרון בית הדין. כמו כן, לא ידוע לה כי העיתונאי עיין במחשב בית הדין.

לשאלת הנציבות, האם המנהל יזם והתיר לעיתונאי לצפות במצלמות האבטחה של בית הדין 

ואף לצלם על פי הטענה סרטון המופיע בו, ציינה הדוברת, כי "הצפייה בצילומים נעשתה 

על דעת ההנהלה", ומסרה דברים על אודות זהות מי שצילם סרטון מתוך מצלמות האבטחה 

(שזהותו אינה רלבנטית לבירור התלונה והוא אינו מי מבין הנילונים או העיתונאי) והכל מתוך 

כוונה להזים את הפרסומים השגויים, לפיהם התרחשה כביכול מהומה במסדרון וביציאה מבית 

הדין. לדברי הדוברת, היא אינה מכירה "אקט של העתקת חומר או העברת חומר של מחשב 

בית הדין", ובאשר לסרטון שהגיע לידיו של העיתונאי ציינה הדוברת, כי הדבר היה בידיעתם 

ובאישורם של מנהל בתי הדין, הממונים עליה ומשטרת ישראל. יתרה מכך, הוסיפה הדוברת 

ומסרה, כי בסרטון האמור לא היה כל פרט אשר פוגע בפרטיותו של מאן דהוא, והוא לא כלל 

תוכן פוגעני או תוכן חסוי מתוך התיק שהתנהל בין הצדדים. הדוברת שבה והדגישה, כי לא 

ידוע לה על חומר מתיק בית הדין שהועבר לעיתונאי, ובכל מקרה היא ציינה, כי במה שנכתב 

על ידו לא פורסם דבר שקשור לתיק דנן. 

עורך הדין אשר ייצג בבית הדין את בעלה לשעבר של המנוחה, מסר בתגובה לפניית הנציבות 

אליו, כי בהליכים בהם ייצג את מרשו הוא "לא נתקל בכל בקשה שהוגשה מטעם המנוחה 

לבית הדין לפטור אותה מייצוג (צ"ל: מהתייצבות) לדיונים". 

באת כוח המנוחה, מטעם הסיוע המשפטי, מסרה בתגובה לטענה כי המנוחה ביקשה שלא 

להתייצב לדיונים בעניינה כך: "אני מבהירה בצורה חד משמעית כי בתקופה שאני ייצגתי 

אותה את המנוחה ... לא הוגשה על ידי כבא כוח המנוחה או על ידי המנוחה בעצמה כל בקשה 

לפטור אותה מלהתייצב לדיונים לא בכתב ולא בעל פה, נהפוך הוא המנוחה התעקשה להופיע 

בכל הדיונים למרות כל האיומים על חייה ביקשה להשמיע את קולה הן בבית הדין השרעי 
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... והן בדיונים בצווי הגנה בבית המשפט לענייני משפחה". לדבריה, מספר ימים לפני הדיון 

האחרון בתיק היא יצרה קשר עם המנוחה והודיעה לה כי היא (עורכת הדין) לא תוכל להופיע 

לדיון, וזאת מאחר שהיא נמצאת בחופשת לידה. לדברי עורכת הדין, היא הודיעה למנוחה על 

כוונתה לבקש את דחיית הדיון, אלא שהמנוחה סירבה ועמדה על כך שהדיון יתקיים במועד 

שנקבע. אי לכך, פנתה עורכת הדין לסיוע המשפטי וביקשה כי ימונה למנוחה עורך דין אחר 

שילווה אותה בדיון, ולפיכך מונה לייצגה כמחליף עורך דין מחליף. לדברי עורכת הדין, עורך 

הדין המחליף הופיע במקומה בדיון שהתקיים בבית הדין.

לאור דבריה של עורכת הדין פנינו לעורך הדין המחליף בכדי לברר עמו האם הוגשה על ידו 

בקשה לפטור את המנוחה מהתייצבות בדיון, או האם התבקש לעשות זאת על ידי המנוחה. 

בתגובתו מסר עורך הדין, כי "לפי מיטב זכרוני המנוחה לא ביקשה לפטור אותה מהתייצבות 

לדיון נהפוך הדבר, ב"כ הבעל ביקש את הסכמתי לדחות את הדיון למועד אחר מאחר וקבועים 

לו דיונים באותו מועד בבתי משפט אחרים, אני העברתי את הבקשה למנוחה אך היא סירבה 

לבקשת ב"כ הבעל לדחיית מועד הדיון והתעקשה על קיום הדיון במועדו". 

בנוסף, פנתה הנציבות אל העיתונאי וביקשה את התייחסותו לפגישה שהתקיימה עמו בבית 

הדין. בתגובתו של העיתונאי, שנמסרה באמצעות בא כוחו, נאמר, כי הוא "מנוע מלהתייחס 

לשאלות אלה שכן עצם ההתייחסות אליהן עלולה לפגוע בחסיון עיתונאי ובחובות החלות 

על מרשי לפי כללי האתיקה". עורך הדין העביר לנציבות את תגובת משטרת ישראל לכתבה 

שפרסם העיתונאי, שכך נאמר בה:

מסקנות והחלטה

לאחר עיון יסודי בחומר שנאסף, לא מצא הנציב כל ממש בתלונה באשר לטענות המתלונן, 

בנוגע לפגישה שהתקיימה עם העיתונאי בבית הדין, או לגבי החומר שהוצג בפניו. לדברי 

הנציב, איש מבין הגורמים הנוגעים בדבר לא נהג שלא כהלכה, בשים לב לכלל נסיבות העניין, 

ולדיונים ולהתייעצויות שהתקיימו קודם לכן. יש להדגיש, כי אין כל ראיה לכך שהוצג בפני 

העיתונאי חומר מתוך תיק בית הדין עצמו או חומר אחר שחשיפתו אסורה על פי דין, אף אם 



134

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

ם
קונ

תי
ם ו

קויי
עניינן לי

ש
ת 

טו
חל

ה
ת 

ציו
מ

ת

ניקח בחשבון כי חשיפת קטע מצומצם ממצלמות האבטחה של מסדרונות בית הדין עשויה 

הייתה לפגוע, באופן מינורי בלבד, בפרטיותה של המנוחה. 

כך גם לא מצא הנציב ממש בטענות נוספות שהועלו בתלונתו של המתלונן, שאינן נוגעות 

להגשת תלונתו של הקאדי במשטרה על המתלונן.

ומכאן להגשת התלונה על ידי הקאדי במשטרה. הסוגיה של הגשת תלונה למשטרה על ידי 

גורם שיפוטי נדונה בנציבות בעבר, והומלץ על ידי הנציבות לקבוע נהלים ברורים בעניין זה. 

וכך נאמר על ידה, באחת התלונות: "יש לקבוע מתי כיצד ומי רשאי לפנות למשטרה ולשקול 

את מיהות הנילונים הפוטנציאלים והעובדות המהוות תשתית לחשד" (מספרנו: 587/06). 

בעקבות החלטתה זו של הנציבות פורסם, ביום 17.9.07, במערכת בתי המשפט "נוהל לעניין 

תלונות של שופטים או נשיאים במישור הפלילי או המישור נורמטיבי אחר", בו נקבע, בין 

היתר, כי "שופט או נשיא לא יגיש ישירות תלונה למשטרה אלא בעניין פרטי או בעניין דחוף, 

כאשר דרושה התערבות משטרתית מיידית כגון הפרת סדר, התפרעות או אירועים מסוג זה. 

במקרים דחופים יש לשקול גם אפשרות פנייה לאנשי משמר בית המשפט". 

לדברי הנציב, ראוי כי נוהל דומה יפורסם גם במערכת בתי הדין השרעיים. 

מן החומר שבפני הנציב עלה, כי הקאדי נועץ במנהל בתי הדין השרעיים, טרם הגשת תלונתו 

במשטרה, וכך גם בגורמי הבטחון של משרד המשפטים. לדברי הנציב, אף כי יתכן, שראוי 

היה שתלונה מעין זו תוגש על ידי המנהל ולא על ידי הקאדי עצמו, הרי שבנסיבות העניין, 

בצוק העיתים, שעה שהקאדי חש עצמו מאויים באופן ממשי, ולא רק באופן סוביקטיבי, אין 

למצוא רבותא בכך שהוא מצא להגיש את התלונה בעצמו בדחיפות למשטרה.

אשר לתלונה גופה - בתלונתו למשטרה לא הסתפק הקאדי בהגשת התלונה על עצם האיומים 

עליו מצד מי שמצאו לעשות כן, על מנת שיהיה בידי המשטרה לאתר את האחראים לכך 

ולפעול להבטחת שלומו ובטחונו, אלא שהוא מצא להלין באופן ישיר על המתלונן עצמו (ועל 

כך אין מחלוקת). האם נהג הקאדי כהלכה בעניין זה או שמא שגה בכך, כטענת המתלוננים?

בתגובתו לתלונה הסביר הקאדי, כי את התלונה על המתלונן הוא הגיש שלא בגין עבירת איומים 

מצדו של המתלונן ובדין נקט כך הקאדי — שהרי בפוסט שפרסם המתלונן הוא לא איים על 

הקאדי. הקאדי מסביר, כי עילת התלונה על המתלונן נעוצה בטענה, כי פרסום הפוסט של 

המתלונן מהווה הסתה (הכוונה היא, ככל הנראה, לעבירת הסתה לאלימות) ואף לשון הרע.

אשר לעבירת הסתה לאלימות - זו מוגדרת בסעיף 144ד2(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, 

לפיו "המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות, 

תמיכה בו או הזדהות עמו (בסעיף זה — פרסום מסית), ועל פי תוכנו של הפרסום המסית 

והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות, דינו — מאסר 

חמש שנים". מלבד השאלה אם היה בפרסום משום אפשרות ממשית להבאה לעשיית מעשה 
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אלימות (שפורש בפסיקת בית המשפט העליון כאמת מידה של "אפשרות ממשית" המצויה 

בין "ודאות קרובה" לבין "אפשרות סבירה" ו"חשש לאפשרות" — ראו לעניין זה רע"פ 

3066/10 בן ישי נ' מדינת ישראל ורע"פ 2533/10 מדינת ישראל נ' בן חורין (26.12.11) 

וכן רע"פ 7669/15 ראאד סלאח מחאג'נה נ' מדינת ישראל (18.4.16)), הרי שברור כי אין 

בפרסום קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה, עידוד, תמיכה או הזדהות 

עמו — ויושם אל לב כי מדובר בתנאים מצטברים לקיומה של העבירה. לכך יש להוסיף את 

הזהירות בה נוקטות רשויות החקירה והתביעה בעניינה של עבירה זו, נוכח המתח שבינה ובין 

חופש הביטוי, מתח המבואר כדבעי בפסיקת בית המשפט העליון הנ"ל. 

ואכן, סופו של יום נסגר התיק במשטרה נגד המתלונן. 

ככל שעניינה של התלונה למשטרה, כהסברו של הקאדי, בטענה להוצאת לשון הרע מצדו 

של המתלונן, הרי שלדברי הנציב ספק אם היה מקום להגשת תלונה למשטרה אף בעילה זו, 

נוכח החשיבות הרבה שיש ליתן חופש הביטוי, אף אם מדובר בפרסום שקרי (ועל כך ראו 

להלן). הגשת תלונה בעניין זה למשטרה עשויה להיראות כניסיון להטלת מורא ולסתימת 

פיות, דבר ממנו עדיף היה להימנע, אף שאין יסוד לקבוע כי הקאדי פעל ממניעים פסולים 

או כדי להשתיק השמעת ביקורת עליו או על בית הדין השרעי. בהקשר זה ניתן היה להסתפק 

באמצעים חלופיים ובכללם פרסום הודעה מטעם דוברות משרד המשפטים, כפי שנעשה בסופו 

של דבר רק לאחר הכתבה שפרסם העיתונאי, וכן גם בפרסום מצד דוברות משרד המשפטים 

בפייסבוק, בין כפרסום עצמאי באופן ישיר בעמוד משרד המשפטים, ובין באמצעות פרסום 

תגובה לפוסט אותו פרסם המתלונן עצמו, דבר שלמרבה הצער לא נעשה, או באמצעות פניה 

לאתר פייסבוק עצמו בעניינו של הפרסום. 

כן הוסיף הנציב, כי אין בידו לקבוע, כנטען על ידי המתלונן, כי לבקשת הקאדי דרשה ממנו 

המשטרה את הסרת הפוסט אותו פרסם במרשתת.

ודוקו — אכן צודק הקאדי, כי לפרסומו של המתלונן ולטענותיו בכל הנוגע להתנהלות הקאדי 

עצמו ובית הדין השרעי לא היה כל יסוד. מן החומר שבפני הנציב עולה באופן ברור, כי אין 

בדל של אמת בטענה בדבר בקשות שהגישה המנוחה, לפטור אותה מהתייצבות בבית הדין, 

אותן כביכול דחה הקאדי. ולא זו בלבד שהמנוחה לא הגישה כל בקשה כאמור אלא שמדברי 

באי כוחה עולה, כי היא התעקשה להופיע בכל הדיונים למרות כל האיומים שהושמעו על 

חייה ואף הביעה את התנגדותה לבקשת ב"כ בעלה לשעבר לדחות את הדיון שהיה קבוע אותו 

ליום לשמיעה בבית הדין בפני הקאדי. 

גם אין יסוד לטענה, כי נטילת חייה של המנוחה נעשתה מיד בסמוך לסיום הדיון (כשבכך 

מוסיף ומעצים הפרסום, לכאורה, את טענת "אשמתו" של הקאדי).
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זאת ועוד. המתלונן בפרסום הפוסט המדובר לא הסתפק בהעלאת טענות מצוצות מן האצבע 

אלא אף הצביע, באופן משתלח, על הקאדי כמי שנושא באחריות לקיפוד חייה של המנוחה. 

יש להצר, העיר הנציב, על שהמתלונן, המציג עצמו כעיתונאי, לא טרח לנקוט בסטנדרט 

המינימאלי הנדרש בהקשר זה, של פניה לקבלת תגובה לטענות, טרם פרסומן. ברי, כי פניה 

מצדו של המתלונן להנהלת בתי הדין השרעיים היתה מביאה, על נקלה, לבירור הנושא ולתשובה 

כי לא הוגשו בקשות על ידי המנוחה, כנטען, וכי מעשה הרצח לא אירע עם צאתה מן הדיון. 

הנציב הוסיף, כי גם תגובות של גולשים לפוסט, בהן הם העלו תהיות על טענותיו העובדתיות 

של המתלונן, לא הביאו לחזרה של המתלונן מטענותיו או לכל הפחות למיתון הנטען על ידו 

באופן משתלח ופוגעני, וכך גם יש לראות את תשובתו של המתלונן לפנייתה של הנציבות אליו. 

נראה, כי המתלונן מציג את עצמו כמי שאינו מתיירא מחשיפת האמת כביכול, אף של"אמת" 

זו לא היה בסיס, והכל באופן משתלח ובוטה בקאדי ובמערכת בתי הדין השרעיים, דבר המעלה 

לכל הפחות תהייה על מניעיו בעניין זה. 

ואף זאת - שעה שקיפוד חייה של המנוחה הביא לסערה ציבורית ולמתח עצום במשפחתה של 

המנוחה ובציבור כולו, כשאף טרם נתפס אותה שעה האחראי לרצח על ידי רשויות אכיפת 

החוק, היה על המתלונן לתת את הדעת לסיכון שהוא עשוי להעמיד בו את הקאדי עצמו, 

בבחינת השלכת גפרור בוער אל תוך חבית חומר נפץ, אך נראה, למרבה הצער, שאף לכך 

לא נתן המתלונן את דעתו, טרם שפרסם את הפוסט ואף לאחר מכן, כשהתוודע להשלכות 

שהיו לפרסומו זה על בטחונו האישי של הקאדי ושל בני משפחתו. בכך, גילה המתלונן חוסר 

אחריות משווע, וניסיונו של המתלונן לעמוד מאחורי עקרונות חופש הביטוי, אינו יותר, לדעת 

הנציב, מאשר מהלך ציני ומביש. 

הינה כי כן, אף כי בדיעבד נראה, כי לא היה מקום להגשת תלונה למשטרה על המתלונן, הרי 

שהנציב לא מצא להצדיק את התלונה בעניין זה, נוכח התנהלותו של המתלונן ומאחר שמקובל 

על הנציב, כי הקאדי פעל אותה שעה מתוך תחושת מצוקה של ממש וחשש לביטחונו האישי. 

על כל פנים, אין יסוד לטענה, כי התלונה למשטרה על המתלונן הוגשה ממניעים פסולים או 

בלתי ענייניים כלשהם.

הנציב מצא אפוא לדחות את התלונה כולה, בכפוף להערותיו לעיל באשר לדרך הגשת תלונה 

למשטרה על ידי גורם שיפוטי ככלל, ואשר להגשת התלונה על המתלונן עצמו. 

הנציב הפנה את תשומת לב הקאדי, המנהל ונשיא בית הדין השרעי לערעורים להערותיו 

בעניין זה, וזאת לשם הפקת לקחים לעתיד.
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התנהגות שופטתמציות החלטות שעניינן 

תמצית החלטה )מספרנו 62/21, תעבורה(

האם ראוי לבית המשפט "לשדך" לנאשם בלתי מיוצג, סניגור המופיע 

בפניו בתיק אחר בסוגיה דומה והאם ראוי להשמיע בשעת הדיון 

ביקורת על התנהגות אחד מבאי כוח המאשימה בהליך אחר

תקציר: בירורה של תלונה העלה שאלות הנוגעות לסמכותו של בית המשפט "לשדך" סניגור 

המופיע בפניו בתיק אחר, לנאשם בלתי מיוצג המופיע בפניו וכופר באשמה בסוגיה דומה. כמו כן 

הועלתה השאלה האם ראוי לבית המשפט לבקר בשעת הדיון את התנהלותו של אחד מבאי כוח 

המאשימה בהליך אחר. 

בהחלטתו קבע הנציב, כי אינו מוצא פסול בכך, שעה שנאשם בלתי מיוצג מעלה טענות מהותיות 

בנוגע לאישום שהוגש נגדו, כי בית המשפט יציין בפניו כי השאלה העקרונית הנוגעת לכך נדונה 

בפניו בתיק אחר. עם זאת, על בית המשפט לנקוט משנה זהירות בהסבריו לנאשם, שכן אין דין 

נאשם בלתי מיוצג כדין נאשם מיוצג. על כל פנים, קו הגבול ייחצה כאשר בית המשפט יגלה 

התערבות אקטיבית, במובן זה שיציע לנאשם להיות מיוצג על ידי סניגור מסוים המופיע בפניו 

בתיק אחר העוסק באותו נושא, או יבקש לזמן את אותו סנגור לאולמו, כפי שנטען שעשה בית 

המשפט במקרה זה. בכל מקרה, דברי בית המשפט והסבריו לנאשם הבלתי מיוצג חייבים להיות 

מתועדים כדבעי בפרוטוקול. 

עוד קבע הנציב, כי מוטב לו ליושב בדין שלא להביע בפני תובע אחר ואף בפני סניגורים כלשהם 

המצויים אותה שעה באולמו, את חוסר שביעות רצונו מהתנהלות של נציג המאשימה בהליך אחר 

ושלא להתייחס לעניינו של ההליך האחר. ביקורת שיש לבית המשפט כלפי תובע או סניגור ניתן 

להעלות בהחלטה שתינתן בתיק; בפרוטוקול הדיון הרלבנטי; או בפניה באמצעות נשיא בית המשפט 

אל הממונים על אותו צד להתדיינות, אך לא אגב שיחה באולם שבו נוכחים גורמים שאינם קשורים 

לנושא. הנציב הוסיף, כי מתיחת ביקורת מעין זו מצדו של בית המשפט על תובע בהקשר לתיק 

אחר, עלולה לפגוע בתדמיתה ובמעמדה של המאשימה בפני בעלי דין שאינם נוגעים בדבר, ומכך 

ראוי היה להימנע. 

תלונה שהוגשה לנציב על ידי המאשימה בתיק תעבורה עסקה, בין היתר, בשאלה האם ראוי 

לבית המשפט, שבפניו מתקיים הליך הוכחות בסוגיית אמינותה של מצלמת מהירות, להפנות 

נאשם בלתי מיוצג, שבא בפניו בתיק דומה אחר וכפר אף הוא באמינותה, לסניגור המופיע 

בפניו בהליך ההוכחות, על מנת שהסניגור יוכל לייעץ לנאשם או לייצגו ובכלל זה לשקול 

לצרף את התיק האחר להידון ביחד עם הליך ההוכחות.
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בתלונה נטען, כי אין מדובר אך בסיוע לנאשם שאינו מכיר את סדרי הדין וזקוק לייעוץ 

ולשירות משפטי, דבר אשר מקובל ונהוג שעה ששופטים ממנים לנאשמים עורכי דין על מנת 

לייצגם, לרוב מטעם הסניגוריה הציבורית. זאת מאחר שהסניגור אינו נמנה על הסניגוריה 

הציבורית והינו עורך דין פרטי ומשכך יש, לדעת המאשימה, בחיבור זה משום "טעם לפגם 

ואף מעבר לכך". לגישת המאשימה, בית המשפט חצה "קווים אדומים" ומתקיים חשש ממשי 

למשוא פנים, ולמצער התנהלותו של בית המשפט מלמדת על פגיעה במראית פני הצדק 

בניהול ההליך, וכי מדובר בהתנהלות שאיננה ראויה וחפה מכל ממלכתיות ואובייקטיביות 

המתבקשות משופט היושב בדין.

בהחלטתו קבע הנציב, כי אינו מוצא פסול בכך, שעה שנאשם בלתי מיוצג מעלה טענות 

מהותיות בנוגע לאישום שהוגש נגדו, כי בית המשפט יציין בפניו כי השאלה העקרונית 

הנוגעת למצלמות המהירות נדונה בפניו בתיק אחר. ואולם, ברי כי על בית המשפט לנקוט 

משנה זהירות בעניין זה, שכן אין דין נאשם בלתי מיוצג כדין נאשם מיוצג. ועל כל פנים, קו 

הגבול ייחצה כאשר בית המשפט יגלה התערבות אקטיבית, במובן זה שיציע לנאשם להיות 

מיוצג על ידי סניגור מסוים המופיע בפניו בתיק אחר העוסק באותו נושא, או יבקש לזמן את 

אותו סנגור לאולמו, כפי שנטען שעשה בית המשפט במקרה זה. 

מסקנתו העובדתית של הנציב היתה, כי במקרה שבפניו אין תשתית עובדתית מספקת לקביעה, 

כי בית המשפט הוא שהציע לנאשם להיות מיוצג על ידי אותו סניגור או שהוא יזם את כניסתו 

לאולם ופגישתו בנאשם. 

עם זאת, ציין הנציב, כי יהיו אשר יהיו האירועים שהתרחשו בפני בית המשפט באותו דיון, 

אין ספק כי רישומו של פרוטוקול הדיון לוקה בחסר, הוא אינו משקף כראוי את קורות הדיון 

ולא ברור ממנו, הכיצד ובאורח פלא, ביקש הנאשם, שכלל אינו מכיר את הסניגור, להיות 

מיוצג על ידו. ראוי היה לבית המשפט לתעד את הדברים בעניין זה כהלכה בפרוטוקול, על 

מנת שההתרחשויות בדיון ישתקפו בו כראוי, כדרישת הדין. לו כך נהג בית המשפט עשוי היה 

הדבר אף לאיין את עיקרה של התלונה שהוגשה נגדו. הנציב הטעים, כי דווקא משאין לטעמו 

פסול בעצם אזכור תיק ההוכחות האחר על ידי בית המשפט, ראוי היה כי הסבריו של בית 

המשפט לנאשם הבלתי מיוצג, בהקשר לתיק זה, יתועדו כהלכה ובאופן מדויק בפרוטוקול. 

אשר לביקורת שהשמיע בית המשפט על אחד מתובעי המאשימה העיר הנציב, כי מוטב לו 

ליושב בדין שלא להביע בפני תובע אחר ואף בפני סניגורים כלשהם, המצויים אותה שעה 

באולמו, את חוסר שביעות רצונו מהתנהלות של נציג המאשימה בהליך אחר ושלא להתייחס 

לעניינו של ההליך האחר. ביקורת שיש לבית המשפט כלפי תובע או סניגור ניתן להעלות 

בהחלטה שתינתן בתיק; בפרוטוקול הדיון הרלבנטי; או בפניה באמצעות נשיא בית המשפט 

אל הממונים על אותו צד להתדיינות, אך לא אגב שיחה באולם שבו נוכחים גורמים שאינם 

קשורים לנושא.
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הנציב הוסיף, כי מתיחת ביקורת מעין זו מצדו של בית המשפט על תובע בהקשר לתיק אחר, 

עלולה לפגוע בתדמיתה ובמעמדה של המאשימה בפני בעלי דין שאינם נוגעים בדבר, ומכך 

ראוי היה להימנע. 

תמצית החלטה )מספרנו 22/21, שרעי אזורי(

על חובתו של היושב בדין לברר כדבעי טענת מרמה שעל פי הטענה הוא נפל לה קורבן

ועל חובתו להעביר את הדבר לחקירת המשטרה

תקציר: קאדי בית הדין השרעי האזורי החליט לדחות על הסף תביעה לביטול פסק דין אותו נתן 

על פי הטענה בשל מרמה לה נפל קורבן, חרף הודאה שעמדה בפניו, והוא אף לא מצא להעביר את 

הדבר לחקירת המשטרה. 

התלונה נמצאה מוצדקת ובהחלטתו קבע הנציב, כי ניתן לצפות מן היושב בדין, כי שעה שעולה 

בפניו טענת תרמית כלפיו, יהפוך על אתר כל אבן על מנת לרדת לעומק העניין, שכן הטעייתו 

של היושב בדין ועשיית פעולת תרמית כלפיו הינן חמורות ביותר. הקאדי, לא זו בלבד שלא מצא 

לרדת לחקר העניין ודחה את התביעה לביטול פסק הדין על הסף, אלא שהוא בחר גם להחריש נוכח 

מעשה הרמיה שנעשה כלפי בית הדין, ואף לא הורה על העברת הדברים לחקירה במשטרה. בכך 

גרם הקאדי לפגיעה קשה בתדמיתה של המערכת השיפוטית השרעית כולה, באמינותה וביושרתה.

עוד הוסיף הנציב, כי בדיון שמתקיים בפניו שומה על הקאדי לוודא היטב מי מתייצב בפניו, 

והמליץ למנהל בתי הדין השרעיים לקבוע בעניין זה נהלים מתאימים, כפי שהדבר נעשה במערכת 

המשפט הכללית.

נוכח חומרתה של התלונה, המליץ הנציב בפני נשיא בית הדין השרעי לערעורים לזמן את הקאדי 

ולנזוף בו נזיפה חמורה אשר תירשם בתיקו האישי. 

מאחר שמן החומר שבפני הנציב עלה חשד לפלילים, הועברה התלונה בצירוף החלטת הנציב בה 

אל היועץ המשפטי לממשלה לבדיקת הדבר, ככל שימצא לנכון, וזאת בתוקף סמכותו של הנציב 

לפי סעיף 22)ד( לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002. 

ברקע התלונה עומדת תביעה שהגיש המתלונן, הוא הנתבע, לביטול פסק דין שהושג (כך 

נטען) במרמה. 

לדברי המתלונן, בהליך אחר שהתנהל בעניינו, התייצב באולמו של הקאדי בעל דין שכנגד 

עם שני אחרים, שאינם צד להליך ושהתחזו להיות בעלי דין בו, והם ביקשו מהקאדי לתת 

תוקף של פסק דין להסכם פשרה ביניהם, בשים לב להסכם שעל פי הטענה חתמו בעל הדין 
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שכנגד והמתלונן, והקאדי נעתר למבוקש. המתלונן מטעים, כי בפרוטוקול הדיון בהליך האחר 

צוין, כי כל הצדדים נכחו בדיון, וזאת למרות שהוא כלל לא נכח באולם, וכי ההסכם שהוצג 

לקאדי שונה באופן מהותי מההסכם עליו חתם עם בעל הדין שכנגד. 

לדיון בתביעת ביטול פסק דין לא התייצב בעל הדין שכנגד בהליך המקורי אלא נציג מטעמו, 

שלא הציג יפוי כוח או הרשאה כלשהי לייצג את בעל הדין שכנגד. בעדותו בפני הקאדי אישר 

הנציג, כי המתלונן לא נכח באולם בית הדין בדיון בהליך המקורי, וכי מי שנכחו בו היו בעל 

הדין שכנגד, הנציג עצמו ואדם נוסף. לדברי המתלונן, בכך הוכחה טענתו, לפיה הוא לא נכח 

בדיון ומאליו אף הוכח, כי הקאדי לא וידא שהצדדים חתמו על נוסח ההסכם שהוגש לו וכי 

הם הסכימו לאמור בו. 

למרות זאת, לדברי המתלונן "באופן מוזר ובלתי מוסבר", מצא הקאדי לדחות על הסף את 

התביעה לביטול פסק הדין המקורי. לטענת המתלונן, התנהלותו של הקאדי הינה תמוהה 

ומצדיקה עריכת בירור על ידי הנציב. המתלונן הוסיף, כי בית הדין השרעי לערעורים קיבל 

את הערעור שהגיש על פסק הדין, וכי הקאדי עצמו מסר כי הוא מסכים לפסול את עצמו 

מלדון בהליך. 

בתגובתו לתלונה מסר הקאדי, כי לאחר עיון מעמיק בתיק המקורי, ולאחר השוואת החתימות 

בתיק עם החתימות המופיעות על ההסכם שהוצג לו, נראה שהמתלונן צודק בטענתו שהוא 

לא נכח בדיון. על כך העיר הנציב, כי עריכת בדיקה מעמיקה זו הייתה צריכה להיעשות, אם 

לא במעמד הדיון בהליך המקורי עצמו, אזי למצער במהלך בירור התביעה לביטול פסק הדין. 

מה גם שהנציג אישר בפני הקאדי, כי המתלונן לא נכח בדיון בהליך המקורי, בו הוגש ההסכם 

לבית הדין וקיבל תוקף של פסק דין. אולם, כאמור, הקאדי החליט לדחות את התביעה על הסף.

המעט שניתן לומר על התנהלות זו של הקאדי, קבע הנציב, הוא כי יש להביע על כך תמיהה 

גדולה. מכשלה זו תוקנה, ובצדק, על ידי ערכאת הערעור. ודוקו – ניתן לצפות מן היושב 

בדין, כי שעה שעולה בפניו טענת תרמית כלפי בית הדין, כי יהפוך על אתר כל אבן על מנת 

לרדת לעומק העניין, שכן הטעייתו של בית הדין ועשיית פעולת תרמית כלפיו הינן חמורות 

ביותר. לא כך עשה הקאדי בזמן אמת.

 בפני הקאדי הועלתה טענה מפי צד להליך (המתלונן), כי בניגוד למתועד בפרוטוקול, הוא 

כלל לא נכח בדיון (עובדה שאושרה על ידי הנציג בדבריו לפני הקאדי), כשמן הפרוטוקול 

עולה, כי הקאדי עצמו הוא שוידא את חתימת הצדדים על ההסכם. והינה הקאדי, לא זו בלבד 

שלא מצא לרדת לחקר העניין ודחה את התביעה לביטול פסק הדין על הסף, אלא שהוא בחר 

גם להחריש לנוכח מעשה הרמיה שנעשה כלפי בית הדין, ואף לא הורה על העברת הדברים 

לחקירה במשטרה. בכך גרם הקאדי לפגיעה קשה בתדמיתה של המערכת השיפוטית השרעית 

כולה, באמינותה וביושרתה. במצב שכזה גם עלול להיווצר אצל המתלונן הרושם, כי פסילתו 
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של הקאדי את עצמו לבסוף מלדון בתיק, כמו גם לקיחת האחריות החלקית והמאוחרת על 

ידו, נעשו אך ורק בשל התלונה שהוגשה לנציבות. 

כן קבע הנציב, בהקשר לדיון המקורי בו אושר ההסכם אשר ניתן לו תוקף של פסק דין, כי 

שעה שלדברי הקאדי הוא לא מצא לאשר את ההסכם בלא שהתקיים בפניו דיון, ראוי היה כי 

בדיון שאכן התקיים הוא יוודא היטב מי מתייצב בפניו, ולא יסתפק בתשובה לשאלתה של 

הקלדנית או יסתמך על אמירה כללית מסוימת שהשמיע, לדבריו, ב"כ התובע. הנציב הפנה, 

בהקשר זה, לתמצית החלטתו 908/19, מיום 26.3.20, "על הרשעתו של נאשם פלוני בתיקו 

של אלמוני", בו פלוני, שעל פי הרשום בפרוטוקול התייצב בבית המשפט; הגיע להסדר טיעון; 

הורשע בדין; ודינו נגזר, כלל לא היה הנאשם באותו תיק. באותה החלטה נקבע, בין היתר, 

כי "נקל לשער את הנזק שתקלה מעין זו עלולה לגרום לנאשמים המעורבים בדבר, כמו גם 

לתדמיתה של מערכת המשפט בישראל". דברים אלו תקפים ונכונים, קבע הנציב, בשינויים 

המחויבים, גם בענייננו. כן הוסיף הנציב באותה החלטה, כי ראוי שמנהל בתי המשפט יבחן 

מחדש את דרכי ההזדהות של נאשם באולם בית המשפט, בעיקר אם אינו מיוצג, ובמידת 

הצורך ייקבע נהלים חדשים, אשר ימנעו תקלות כדוגמת אלה, בעתיד. לדעת הנציב, ראוי 

הדבר גם להיעשות על ידי מנהל בתי הדין השרעיים באשר לדיונים המתנהלים בבית הדין 

השרעי לאישור הסכם, או בעניינים דומים.

לאור האמור לעיל, התלונה על הקאדי נמצאה מוצדקת.

נוכח חומרתה של התלונה, המליץ הנציב בפני נשיא בית הדין השרעי לערעורים לזמן את 

הקאדי ולנזוף בו נזיפה חמורה אשר תירשם בתיקו האישי.

מאחר שמן החומר שבפני הנציב עלה חשד לפלילים, למצער בנוגע לגורמים שהתחזו למתלונן 

ואישרו את נוכחותו בדיון, הועברה התלונה בצירוף החלטת הנציב בה אל היועץ המשפטי 

לממשלה לבדיקת הדבר, ככל שימצא לנכון, וזאת בתוקף סמכותו של הנציב לפי סעיף 22(ד) 

לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002. 

תמצית החלטה )מספרנו 803/21, משפחה(

התנהגות שופט באולם הדיונים ואיזכור דבר הגשת תלונה לנציב בהחלטה בבקשת פסלות

תקציר: מתלונן הלין על התנהגותו ועל התנהלותו של שופט משפחה בתיק שהוא צד לו. לדבריו, 

השופט העליב אותו בדיון; לא שמר על כבודו; נתן יחס מועדף לב"כ הצד שכנגד; ניסה לכפות 

עליו פשרה, ועוד. כל הטענות נדחו, למעט טענת המתלונן בדבר איזכור דבר הגשת התלונה 

בהחלטת פסלות שנתן השופט בבקשה שהגיש לאחר הדיון. ביחס לטענה זו קבע הנציב כי מדובר 
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בהתנהגות בלתי ראויה, תוך שהפנה לחוות דעתה של הנציבה לשעבר, ט' שטרסברג כהן, בה נאמר, 

כי "המחוקק יצר הפרדה בין הליכי הטיפול בבקשת פסלות – המסורים למערכת השיפוטית בלבד 

– לבין הליכי טיפול בתלונה על התנהגות והתנהלות שופט המסורה לנציבות". כן הביעה הנציבה 

לשעבר את דעתה, כי חשיפת דבר הגשת התלונה באולם או בהחלטה "עלולה לרוקן מתוכן את 

חובת הסודיות המוטלת על הנציבות, להעכיר את האווירה באולם המשפט ללא צורך, לרפות את 

ידיהם של מתלוננים פוטנציאליים ואף לפגוע באמון הציבור וביוקרתה של המערכת השיפוטית". 

בהערת הנציב בעניין זה מוצה בירור התלונה.

מתלונן, עורך דין המתמחה במשפט פלילי אשר ייצג את עצמו בתיק משפחה, הלין על 

התנהגותו והתנהלותו של שופט בית המשפט לענייני משפחה. בתלונתו טען המתלונן, כי 

בקדם המשפט הראשון שהתקיים בתיק, אותו ניהל מול בת זוגו לשעבר, איפשר השופט 

לבאת כוח האישה לצעוק עליו ולהשפילו, מבלי להתערב לטובתו או לבקש ממנה לחדול 

מכך; הורה לאמו ולידידתו – עורכת דין שליוותה אותו לדיון מבלי לייצגו, לצאת מהאולם; 

העליב אותו ולא שמר על כבודו; ניסה לכפות עליו "בעינויים" פשרה מטעם בית המשפט; 

נתן יחס מועדף לבאת כוח הצד שכנגד, דבר המצביע על קרבה יתירה ביניהם, או על חברות 

של ממש; וגיחך עם ב"כ האישה על מצבו הכלכלי. 

טענה נוספת של המתלונן הייתה, כי השופט איזכר את דבר הגשת התלונה בהחלטה שנתן 

בבקשת פסלות שהגיש המתלונן לאחר הדיון. 

כל טענותיו של המתלונן על התנהגותו ועל התנהלותו של השופט באולם הדיונים נדחו: 

הטענה כי השופט הורה לאמו ולידידתו של המתלונן, עורכת דין אשר לא ייצגה אותו, לצאת 

מהאולם נדחתה מאחר שהיה מדובר בדיון המתנהל בדלתיים סגורות לפי סעיף 68(ה) לחוק 

בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ואין להתיר נוכחותם של אנשים שאינם קשורים 

לתיק המשפחה הספציפי או שאינם באי כוח הצדדים. 

הטענה, לפיה השופט איפשר לבאת כוח הצד שכנגד לצעוק על המתלונן ולהשפילו נתמכה 

על ידי ידידתו של המתלונן, עורכת הדין שהתלוותה עליו ואשר המתינה תחילה מחוץ 

לאולם. ואולם, אותה ידידה לא ציינה כמה זמן היא המתינה מחוץ לאולם; כמה זמן נמשכו 

הצעקות; ומה היה תוכנם של הדברים המעליבים שנאמרו למתלונן. כן מסרה עורכת הדין 

בתגובתה לתלונה, כי היא הגישה לאחרונה תלונה ללשכת עורכי הדין נגד באת כוח האישה 

(בעניין אחר). באת כוח האישה לא הכחישה במפורש כי היא הרימה את קולה על המתלונן 

אולם ציינה, כי הלה התפרץ לדבריה ולא איפשר לה לטעון, עד אשר בית המשפט נאלץ לתת 

החלטה בעניין. בהקשר זה ציין הנציב, כי אין בידיו כלים להכריע בין הגרסאות השונות, 

אולם העיר, כי לפי סעיף 11 לכללי האתיקה לשופטים, על בית המשפט להקפיד בכבודם 

של בעלי הדין המופיעים בפניו, ולהקפיד גם על כך, שאחרים - ובכללם באי כוח הצדדים 

האחרים לדיון – יעשו כן.
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כמו כן, לא נמצאו תימוכין מספיקים לטענת המתלונן, כי השופט עצמו עלב בו ולא שמר על 

כבודו: המתלונן לא ציין אילו עלבונות הטיח בו השופט לטענתו. בהחלטת הנציב נאמר, כי 

עצם העובדה שהשופט, כדבריו, ערך מעין "בוחן מציאות" לצדדים, במסגרתו הוא העמיד את 

המתלונן על סיכויי התביעה ועל הסיכונים הכרוכים בניהולה, אין בו כדי לרמז על הבעת דעה 

נגד המתלונן או על הטיה כלשהי לטובת הצד שכנגד. השופט הדגיש, כי הוא הבהיר למתלונן 

את המצב המשפטי בנסיבות בהן הצדדים הם ידועים בציבור, ואת ההבדל בין ההלכות החלות 

על ידועים בציבור לבין הדין החל על בני זוג נשואים, מבחינת שיתוף הנכסים ביניהם. הנציב 

ציין, כי הוא לא מצא בכך כל פסול, אלא להיפך: המתלונן, בהיותו עורך דין, צריך היה להבין 

זאת ושלא לפרש את דברי בית המשפט כגיבוש דעה נגדו או כלקיחת צד על ידו.

הנציב הוסיף, כי הוא גם לא מצא כל תימוכין לטענת המתלונן כי בית המשפט ניסה לכפות 

עליו פשרה, ועוד "בעינויים", כלשונו. בירור התלונה מעלה, כי השופט אכן הציע לצדדים 

פשרה, אולם משנוכח כי המתלונן אינו חפץ בה ומבקש לקבוע מועד להוכחות, הוא נעתר 

לבקשת המתלונן וקבע ישיבת הוכחות במועד קרוב. 

בנוסף, הנציב לא מצא כל יסוד לטענת המתלונן בדבר "קרבה יתירה" או "חברות של ממש" בין 

השופט לבין ב"כ הצד שכנגד. טענות המתלונן בעניין זה נובעות מתחושתו כי השופט העדיף 

את טענות באת כוח האישה, תחושות שלא נמצא להן בסיס אובייקטיבי. זאת ועוד: טענה זו 

לא בא זכרה במסגרת בקשת הפסלות שהגיש המתלונן ימים ספורים לאחר הגשת התלונה. גם 

לא נמצא בסיס לטענה בדבר התנהלות לא ראויה של השופט, אשר לטענת המתלונן "גיחך" 

ביחד עם ב"כ האישה על מצבו הכלכלי. השופט הדגיש, כי הוא הציג בפני המתלונן תהיות 

בנוגע למצבו הכלכלי, שכן טענותיו בעניין זה היו סותרות ולא נתמכו בראיות. בכך, כאמור, 

לא נמצא כל פסול, והדברים עולים בקנה אחד עם תפקידו של בית המשפט בקדם משפט. 

אשר לטענה, כי השופט איזכר בהחלטתו בבקשת הפסלות את דבר הגשת התלונה: השופט 

הביע בתגובתו את דעתו, כי הדבר אינו אסור על בית המשפט, שכן סעיף 13 לחוק נציב 

תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002 (להלן: החוק) אינו חל עליו. הנציב לא קיבל 

את עמדת השופט והפנה בהקשר זה לחוות דעתה של הנציבה לשעבר, השופטת (בדימוס) ט' 

שטרסברג-כהן, אשר סברה כי "על בית המשפט למנוע העלאת דבר הגשת תלונה או החלטה 

שניתנה בה מצד המתדיינים או באי כוחם, ולהימנע מלהעלות דברים אלה ביוזמתו באולם 

הדיונים או בהחלטה היוצאת מלפני בית המשפט. חשיפת התלונה או ההחלטה כאמור עלולה 

לרוקן מתוכן את חובת הסודיות המוטלת על הנציבות, להעכיר את האווירה באולם המשפט 

ללא צורך, לרפות את ידיהם של מתלוננים פוטנציאליים ואף לפגוע באמון הציבור וביוקרתה 

של המערכת השיפוטית" (חוות דעת 4/05 מיום 4.7.05, "חובת הסודיות וסוגיית גילוי דבר 

הגשת תלונה באולם הדיונים או בהחלטה"). 

הנציב הפנה לחוות דעת נוספת, בה הוסיפה והדגישה הנציבה לשעבר, כי "המחוקק יצר 

הפרדה בין הליכי הטיפול בבקשת פסלות – המסורים למערכת השיפוטית בלבד – לבין הליכי 
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טיפול בתלונה על התנהגות והתנהלות שופט המסורה לנציבות (סעיף 17(5) ו-18(ב) לחוק). 

זו מטפלת רק בקבוצה האחרונה ככל שהעניין אינו מקים עילת פסלות. יתר על כן, המחוקק 

העניק לנציב את הסמכות לברר תלונה בדרך שימצא לנכון השונה מבחינה זו מהליכי פסלות 

שבירורם נעשה על-ידי השופט היושב בדין או, בערעור, על-ידי בית המשפט העליון". לכן, 

מסקנתה הייתה, כי "על בית המשפט למנוע העלאת דבר הגשת תלונה במהלך ההליך השיפוטי, 

מצד המתדיינים או באי כוחם ולהימנע מלהעלותו מיוזמתו הוא וכן להימנע מלפסול עצמו רק 

משום שהוגשה תלונה נגדו. שימוש בחומר ובהחלטות הנציבות בהליך משפטי או מעין שיפוטי 

אינו עולה בקנה אחד עם הוראת החוק וגם אינו ראוי, מה עוד שהוא פוגע בדיסקרטיות שבה 

נעשית מלאכתה של הנציבות ובחובת הסודיות המוטלת על עובדיה" (חוות דעת 16/04 מיום 

13.12.04, "שימוש בחומר שהוכן על-ידי הנציבות והחלטת פסלות בעקבות תלונה שהוגשה"). 

במקרה דנן, קבע הנציב כי אזכור דבר הגשת התלונה וציטוטים ממנה במסגרת החלטה שנתן 

השופט בבקשת הפסלות הוא בגדר התנהלות לא ראויה מצד השופט.

סיכומו של דבר, כל טענות המתלונן נדחו, למעט הטענה בדבר איזכור דבר הגשת התלונה 

בהחלטה, ובהערה זו מוצה בירורה של התלונה. 

תמצית החלטה )מספרנו 464/21, עניינים מקומיים(

האם מוסמך בית המשפט להורות לעורך דין המייצג בפניו רשות שלטונית לצאת מן האולם 

ולהורות כי עורך דין אחר, שבשמו אף נקב, יתייצב באולם וייצג במקומו את הרשות?

תקציר: הנציב קבע, כי בית המשפט אינו מוסמך להורות לעורך דין, המייצג רשות שלטונית בהליך 

שיפוטי, לצאת מן האולם ולחדול לייצג בפניו את הרשות באותו הליך; כמו כן, אין בית המשפט 

מוסמך להורות, כי במקום עורך הדין שהוצא מן האולם, יתייצב באולמו ויופיע בהליך, מטעם 

הרשות, עורך דין אחר )שבשמו אף נקב בית המשפט(.

התלונה אף נמצאה מוצדקת בכל הנוגע לאי רישומו של הפרוטוקול כדבעי בעניינים אלה וכן אשר 

לסירובו החוזר ונשנה של בית המשפט להכריע לגופו של ההליך שבפניו ולבקש לסיימו בפשרה 

בין בעלי הדין. 

בירורה של תלונה העלה שתי שאלות - האם מוסמך בית המשפט להורות לעורך דין, המייצג 

רשות שלטונית בהליך שיפוטי, לצאת מן האולם ולחדול לייצג בפניו את הרשות באותו הליך; 

האם מוסמך בית המשפט להורות, כי במקום עורך הדין שהוצא מן האולם, יתייצב באולמו 

ויופיע בהליך, מטעם הרשות, עורך דין אחר (שבשמו אף נקב בית המשפט).
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התשובה לשתי השאלות הינה בשלילה.

סעיף 72(ג) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), שכבר 

נדון בעבר מספר פעמים בתלונות שטופלו בנציבות, קובע החרגה של ההוראות המאפשרות 

לבית המשפט להורות במקרים מסויימים על הרחקתו של אדם מדיון או ממקום סמוך אליו (וכן 

להענישו לאחר שהתרה בו), כך שהן לא תחולנה "על מי שנתון באותו ענין לשיפוט משמעתי 

על פי חוק לשכת עורכי הדין, והוא נמצא באולם בית המשפט לרגל תפקידו".

בתגובתה לתלונה מסרה השופטת הנילונה, כי במקרה דנן היה מדובר במקרה חריג, בו עורך 

הדין המתלונן הפריע לניהול ההליך (הוא התנגד לנסיונותיה של השופטת לסיים את התיק 

בפשרה ושלא ליתן בו החלטה שיפוטית, ואף ביקש ממנה להשית הוצאות על הצד שכנגד), 

ולא ניתן היה להמשיך בדיון כאשר הוא נוכח באולם. בו בזמן, הייתה הרשות מיוצגת על 

ידי תובעת נוספת שנכחה באולם ואשר אף הייתה שותפה לייצוגה של הרשות בהליך. מכאן, 

לשיטת השופטת, אין מדובר במצב בו ניהול ההליך התקיים מבלי שהרשות הייתה מיוצגת 

על ידי עורך דין מטעמה ונפגעו זכויותיה.

השופטת הוסיפה, כי יש להבחין בין מקרה בו מדובר בבעל דין פרטי, אשר בוחר את בא כוחו, 

למקרה שבפניה, בו בעל הדין הוא רשות מקומית, אשר מיוצגת באופן קבוע על ידי תובעים 

שונים, כאשר אלה מתחלפים בתדירות גבוהה. על כן, הטעימה השופטת, היא לא מצאה פגם 

בכך שהמשך ניהול ההליך ייעשה על ידי תובעת אחרת. 

אלא שהסתבר, כי גם עורכת הדין השניה מטעמה של הרשות הסכימה עם עמדתו של המתלונן, 

וכי השופטת הפסיקה את הדיון עוד קודם שהורתה למתלונן לעזוב את האולם, עד אשר יתייצב 

בו, לייצג את הרשות, עורך דין אחר (התובע הראשי באותה רשות), שבשמו נקבה השופטת.

בהחלטתו קבע הנציב, כי בעל דין, ובכלל זה אף רשות שלטונית, הוא הקובע מי מייצג אותו 

ומי יופיע מטעמו בהליך זה או אחר, וממילא יובן כי בית המשפט אינו רשאי, ככלל, להורות 

על הפסקת הדיון וחידושו רק לאחר שיתייצב באולמו עורך דין אחר מטעמו של בעל הדין. 

התנהלות מעין זו מעוררת אי נוחות וחשש שמא עמדת בעל הדין מפי מייצגו, לגופו של 

ההליך, אינה נראית לבית המשפט וכי הוא מבקש לאכוף את עמדתו עד שיתייצב באולם עורך 

דין אחר, שעמדת בית המשפט תיראה לו. 

לדעת הנציב, כשם שאין בעל דין יכול לעשות Forum Shopping ולבחור מי השופט בפניו 

הוא חפץ להתדיין, כך אין בית המשפט מוסמך לבחור ולהורות מי עורך הדין שיתייצב בפניו 

מטעם בעל דין, לא כל שכן כי הייצוג יוחלף בעורך דין מסויים אחר. 

מובן, כי שעה שמופיע באולמו של בית המשפט עורך דין מטעם רשות שלטונית, והוא אינו 

נוהג כשורה, מוסמך בית המשפט להורות על העברת הפרוטוקול לעיונו של האחראי על 

התביעה, ואולם כאמור השופטת לא הסתפקה בכך, ואין זה המקרה נשוא התלונה.
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לסיכומו של עניין זה, בית המשפט אינו מוסמך לקבוע מי עורך הדין שייצג בעל דין מסוים 

בפניו, והדברים נכונים אף אם מדובר בבעל דין שהינו רשות שלטונית. כך, למשל, בית המשפט 

אינו מוסמך לעשות כן בעניינה של המאשימה כשם שהוא אינו רשאי לעשות כן בעניינה של 

הסניגוריה, כאשר מדובר בהליך פלילי, וכאלה הם פני הדברים גם בסוגים אחרים של הליכים.

אשר להוצאת המתלונן מן האולם – בירורה של התלונה העלה, כי עמדת בית המשפט לסיים 

את ההליך בפשרה, לא נראתה הן למתלונן והן לעורכת הדין השניה מטעם הרשות, שאף היתה 

שותפה למשא ומתן קודם עם בעלי הדין שכנגד, שנערך בשיתוף גורמים בכירים ברשות, ולא 

צלח, וכי עורכת הדין אף הבהירה את הדברים בפירוט לשופטת. לדברי הנציב, אף אם המתלונן 

גילה עמדה בלתי מתפשרת ולא נאות לסיים את ההליך בפשרה, אין בידו לקבוע, כי במקרה 

דנן נהג המתלונן שלא כהלכה במידה שהצדיקה את גישתו התקיפה של בית המשפט כלפיו. 

ודוקו: זכותו של עורך דין ואף חובתו להשמיע את עמדתו המקצועית בפני בית המשפט, ללא 

מורא, ובמקרה דנן הייתה עמדתו שאין לסיים את התיק בפשרה וכי יש לשמוע את ההליך 

לגופו. בכך אין משום הפרעה לקיומו של הדיון וסיכול האפשרות להכריע בהליך.

יודגש, כי אפילו נהג המתלונן שלא כהלכה עד כדי הפרעה למהלך הדיון, כדברי השופטת, 

הרי שבית המשפט לא היה מוסמך להרחיקו מן האולם. עמדתה של השופטת, לפיה אין פסול 

בהוצאתו של המתלונן מן האולם מאחר שהוא אינו מייצג בעל דין פרטי אלא רשות שלטונית 

ומאחר שהרשות יוצגה באותו דיון על ידי עורכת דין נוספת, נדחתה על ידי הנציב. 

עמדת השופטת, המחריגה את סעיף 72(ג) לחוק בתי המשפט כהסדר שאינו חל על רשות 

שלטונית, לא התקבל על דעתו של הנציב. הוראת הסעיף, על פי לשונה וכפשוטה, אינה מחריגה 

עצמה כחלה רק על בעל דין פרטי, והנציב אף לא מצא, שיש לפרשה כך, כעמדת השופטת. 

למעלה מן הצורך הוסיף הנציב, כי השופטת לא הורתה למתלונן לצאת מן האולם לצורך 

הפסקה שתקיים בדיון, כשהוא יוכל לחזור לאולמה לאחר מכן, עת ישקטו הרוחות. הבירור 

העלה, כי עוד לפני שמצאה השופטת להורות למתלונן לצאת מן האולם, היא כבר נתנה 

החלטה לפיה הרשות מתבקשת להיות מיוצגת בדיון על ידי עורך דין אחר.

כן העיר הנציב לשופטת על ניסיונותיה החוזרים ונשנים לסיים את ההליך שבין בעלי הדין 

בפניה בפשרה ושלא על דרך הכרעה שיפוטית, וזאת חרף בקשותיהם הרבות של באי כוח 

הרשות, כי ההליך יישמע בפניה כסדרו. אף לנושא זה נדרשה הנציבות פעמים רבות בעבר 

(ראו לאחרונה בתמצית החלטה 235/21, מיום 6.6.21, "ושוב על נסיונות תכופים לסיים 

הליך בפשרה חרף עמדת בעלי הדין ועל הצורך להתחשב גם ביומנו ובצרכיו של עורך דין 

כשככלל ובהעדר סיבה לסתור יש ליתן אמון בדבריו"). 

ככלל, העיר הנציב, מוסמך בית המשפט לנסות ולסיים את ההליך שבפניו בהסכמה, ויש אף 

לברך על כך. אולם, בענייננו נראה כי עמדת השופטת, לפיה אין מקום לקיים דיון פורמאלי 
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בהליך, לשמוע אותו כסדרו ולהכריע בו, עברה את המידה הסבירה. בהליך דנן, למדה השופטת 

מפי הצדדים ובאי כוחם, כי כבר התקיים משא ומתן נרחב לפשרה, בו היו מעורבים גורמי 

תביעה בכירים מטעם הרשות, שלא צלח. לצורך כך אף ביקש המתלונן, במהלך הדיון, מעורכת 

הדין הנוספת, שניהלה משא ומתן זה מטעמה של הרשות, להגיע לאולמה של השופטת, והיא 

פירטה בפניה בהרחבה את קורותיו. ואולם, השופטת שבה ועמדה על כך, חרף עמדת הרשות 

מפי שני באי כוחה שבאולם, כי יש לסיים את ההליך שלא על דרך הכרעה שיפוטית. עמדתו 

(הלגיטימית כשלעצמה) של המתלונן ואף של עורכת הדין, כי אין מקום לכך, לא נשאה חן 

בעיני השופטת. "התעקשותה" של השופטת בהקשר זה, אינה מובנת, שכן היה בידיה, על נקלה, 

להכריע בהליך שבפניה על פי שיקול דעתה, כשאם לדעתה נהגה הרשות שלא כהלכה הרי 

שניתן היה להטיל עליה הוצאות ולדחות את בקשת המתלונן להשתת הוצאות על הצד שכנגד. 

והוסיף הנציב, כי מוטב לבית המשפט מלהימנע מלהצטייר כמי שנמנע משמיעת הליך משפטי 

והכרעה בו, כאילו הוא מבקש לעשות מלאכתו קלה ולהימנע ממתן החלטה או פסק דין.

כן מצא הנציב ליקוי ברישום הפרוטוקול בהליך נשוא התלונה, כשבין היתר לא נרשמה בו 

הוראת השופטת למתלונן לצאת מן האולם. לדברי הנציב, אף אם היה מוסמך בית המשפט 

להורות למתלונן לצאת מן האולם, אין ספק, כי הוראה כזו, שהינה הוראה חריגה, חייבת 

להיות מתועדת בפרוטוקול כדבעי, ולא רק לגבי עצם מתן ההוראה לעורך הדין (שכאמור לא 

תועדה בפרוטוקול כלל) אלא גם לגבי נסיבות מתן הוראה זו. דהיינו, היה על השופטת ליתן 

בעניין זה החלטה מפורטת ומנומקת, דבר שהיא לא מצאה לעשות.

ואולם בכך לא סגי. אין מחלוקת, כי השופטת נקבה במפורש בשמו של התובע הראשי ודרשה 

כי הוא יתייצב באולמה על מנת לייצג את הרשות בהמשך הדיון, חלף המתלונן וחלף עורכת 

הדין השניה מטעם הרשות. גם לכך אין תיעוד בפרוטוקול. 

לאור כל האמור נמצאה התלונה מוצדקת.

תמצית החלטה )מספרנו 926/20, מחוזי(

על הוצאת עורך דין, המייצג נפגעי עבירה, מן הדיון הפלילי 

שהתקיים בעניינו של הנאשם בהליך

תקציר: עורך דין שייצג נפגעי עבירה בהליך שהוגש נגד הנאשם, הלין על שבית המשפט הורה 

על הוצאתו מאולם הדיונים.
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בהחלטתו בתלונה שב ועמד הנציב על פרשנותה של הוראת סעיף 72)ג( לחוק בתי המשפט [נוסח 

משולב], התשמ"ד-1984, שכבר עמדה לפתחה של הנציבות פעמים רבות בעבר. הוראה זו אוסרת 

על הוצאתו מאולם הדיונים של עורך דין הנמצא בו מכורח תפקידו, והוראה זו חלה גם על המייצג 

את נפגעי העבירה. 

אשר על כן, קבע הנציב, כי לא היה מקום להורות על הוצאתו של המתלונן מהאולם, אף אם סבר 

בית המשפט, כי הלה לא נהג כהלכה והפריע לניהול הדיון. 

עוד הוסיף הנציב, כי את מהלך הדברים בעניין זה היה צריך השופט לתעד כדבעי בפרוטוקול.

עם זאת, קבע הנציב, כי לא ניתן להתעלם מהאווירה הקשה והאלימה שבה התנהל ההליך נשוא 

התלונה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפרוטוקולי הדיונים. לפיכך, הסתפק הנציב בהערה לשופט 

על הוצאת המתלונן מהאולם ואי תיעוד הדברים בפרוטוקול, ובכך מוצה בירורה של התלונה.

עורך דין שייצג נפגעי עבירה, הורי קטין שנרצח בהליך פלילי שהוגש נגד הנאשם, הלין 

בתלונתו לנציב על החלטת השופט להוציאו מאולם בית המשפט, תוך שהוא מתנה את החזרתו 

לאולם בהתנצלותו, מאחר שגרם על פי הטענה ל"הלהטת הרוחות באולם". 

בתגובתו לתלונה עמד השופט על המתח הרב שלווה על הדיונים ובכלל זה השמעת דברים 

קשים כלפי הנאשם מצד בני משפחת המנוח, ואף כלפי סניגורו. השופט הוסיף, כי לאור 

ההתרחשויות הוא הציע באופן חריג לצדדים לנהל את הליך שמיעת הראיות ללא נוכחותו של 

הנאשם, הן מהחשש לחיי אדם והן בשל מגבלות מגפת הקורונה, והצעתו אכן התקבלה לבסוף.

לדברי השופט, בדיון נשוא התלונה לא היה מנוס מהבאת הנאשם לאולם, וזאת לצורך מסירת 

עדותו בפתח פרשת ההגנה, והוצבו באולם אנשי אבטחה בנוסף ללוחמי שירות בתי הסוהר. 

עקב נוכחותם של אנשי האבטחה והשב"ס, ובשים לב למגבלות "התו הסגול" בשל מגפת 

הקורונה, המאפשרות לתשעה נוכחים בלבד (מעבר למותב בית המשפט) לשהות באולם בית 

המשפט, "נוצר קושי של ממש לאפשר להוריו של המנוח, לדודו ולעורך דינו, אשר התמקמו 

כולם באולם הדיונים, להיות נוכחים באולם", ובית המשפט נאלץ להכריע בין חובת הציות 

להוראות "התו הסגול", לבין חובתו של בית המשפט לנהוג ברגישות כלפי משפחת המנוח 

והמתלונן. בית המשפט החליט לאפשר להורי המנוח ולמתלונן להישאר באולם, אך דודו 

של המנוח התבקש להמתין מחוץ לאולם, החלטה שהתקבלה בחוסר שביעות רצון רבה מצד 

משפחת המנוח.

גם המתלונן הביע חוסר שביעות רצון מההחלטה והשמיע את מחאתו בקול רם, דבר שגרם 

להתגברות המחאה שהפגינה משפחת המנוח כלפי בית המשפט. משכך מצא השופט, לדבריו, 

להורות על הוצאתו של המתלונן מהאולם, וזאת על מנת "להרגיע את הרוחות". לדידו של 

השופט, המתלונן נהג באופן שאינו עולה בקנה אחד עם חובותיו כקצין בית המשפט, ולמעשה, 

"חתר תחת החלטתו של בית המשפט וניסה לגרום להפרתה". עם זאת, ציין השופט, כי בית 
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המשפט התיר למתלונן לשוב לאולם מיד, "ובלבד שיתעשת ויתנצל על מעשיו". ואכן, לאחר 

כדקה מחוץ לאולם, וכשמשפחת המנוח נרגעה, שב המתלונן לאולם, התנצל ונשאר באולם 

לכל אורכו של הדיון, כך לדברי השופט. 

השופט אינו סבור, לאור האמור לעיל, כי הוא פעל באורח שאיננו ראוי או בלתי מידתי, וציין 

כי מטרתו היחידה הייתה "לאפשר ניהול הליך בתנאים קשים ומתוך מטרה לשמר את השקט 

ואת בטיחות הנוכחים באולם". לדבריו, רמת האלימות המילולית והפיזית, שהופעלה על 

ידי משפחת המנוח, הקשתה עד מאוד על בית המשפט לנהל את ההליך, אך "הוא עשה כל 

שלאל ידו על מנת לנווט את ספינת המשפט בין הגלים הגבוהים של זכויות נפגעי עבירה 

להיות נוכחים באולם לבין זכותו של נאשם (וסנגור) להליך הוגן כשהוא משוחרר מחשיפה 

לאלימות, לדברי איום, קללה ולדברי בלע". השופט הביע את צערו על כך שהמתלונן "לא 

סייע לבית המשפט במלאכה קשה זו", ולעיתים אף פגע בה, אך לדעתו של השופט, ההחלטה 

לבקש מהמתלונן לצאת מאולם בית המשפט, ולשוב לאחר שיירגע ויתנצל, הייתה מידתית 

וראויה, כפי "שהתנצלותו המיידית מלמדת כמאה עדים על כך".

ב"כ הנאשם מסר, כי המתלונן התנהל באופן שעלול היה להלהיט את הרוחות. ב"כ המאשימה 

מסרה, כי החלטת בית המשפט שלא לאפשר לכל בני משפחת המנוח להישאר באולם עוררה 

כעס רב אצל בני המשפחה, והם הגיבו בצעקות שבמהלכן התלהטו הרוחות באולם "ובמהלך 

הדברים בית המשפט הורה (למתלונן) לצאת מהאולם".

בהחלטתו בתלונה הבהיר הנציב, כי אין לבוא בכל טרוניה כלפי בית המשפט בשל עמידתו 

על מגבלות "התו הסגול", שלא אפשרו נוכחות בדיון של כל בני משפחת המנוח, לרבות 

דודו של המנוח, החלטה שבעקבותיה החלה המהומה שהובילה להוצאת המתלונן מהאולם.

חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001, מקנה אמנם את הזכות לנפגעי העבירה להיות נוכחים 

בהליך הפלילי של מי שהואשם בפגיעה בבן משפחתם, ואולם, דודו של קורבן העבירה אינו 

עונה להגדרת נפגע עבירה כאמור בסעיף 2 לחוק, שהינו "מי שנפגע במישרין מהעבירה, וכן 

בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד, הנאשם או הנידון", כשבן משפחה 

מוגדר בזו הלשון: "בן משפחה – בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, בן או בת, אח או אחות". 

אין צריך לומר, כך הטעים הנציב, כי את החלטתו של בית המשפט בעניין זה שומה היה 

לכבד, וניתן לצפות כי המתלונן, כעורך דין המשמש גם כ"קצין בית המשפט", היה מבהיר 

את הדברים לבני המשפחה הנסערים על מנת להביא לגרום להרגעת הרוחות. למרבה הצער, 

לא כך עשה המתלונן, וחבל.

עם זאת, קיימת בעייתיות מסויימת בהחלטת השופט להרחיק את המתלונן מהאולם, שעה 

שמדובר בהרחקת עורך דין הנמצא באולם לרגל תפקידו. המדובר בצעד קיצוני שאינו עולה 
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בקנה אחד עם הוראת סעיף 72(ג) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אף אם 

עורך הדין אינו מייצג את הנאשם, או צד אחר בהליך. 

הסוגיה האמורה הגיעה בעבר מספר פעמים לפתחה של הנציבות שקבעה, כי שומה על בית 

המשפט לפעול בהתאם להוראות הדין, המונעות, כאמור, להוציא מן האולם עורך דין המצוי 

באולם בית המשפט לרגל תפקידו. עוד בימיה הראשונים של הנציבות, נמצאה מוצדקת תלונה 

על הוצאת עורך דין מן האולם, על ידי הנציבה הראשונה, כב' השופטת (בדימוס) ט' שטרסברג 

כהן, שקבעה, בין היתר, כי "על בית המשפט לגלות רגישות למעמדו של עורך דין ולהמנע 

מצעד חריג של הוצאתו מאולם הדיונים, למעט במקרים יוצאי דופן, שספק אם המקרה הנדון 

נמנה עליהם. יוער, כי הסנקציה של הוצאת עורך דין מן האולם היא כה חמורה עד שהמחוקק 

מצא למנוע אותה" (מספרנו 988/06). במקרה נוסף, בו נמצאה מוצדקת תלונתו של עורך דין 

שהלין על הרחקתו מן האולם על ידי בית המשפט (מספרנו 806/08), נקבע על ידי הנציב 

לשעבר, כב' השופט (בדימוס) א' גולדברג, כדלקמן: "היה על כב' השופט להימנע משימוש 

באמצעי של הוצאת עורך דין מן האולם, משנתברר לו כי אכן מדובר בעורך דין. הוצאת עורך 

דין הנמצא באולם לרגל תפקידו, הינה צעד קיצוני שאינו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 

72(ג) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. יש לזכור, כי הוצאת סניגור פלילי מן 

האולם גם עלולה לפגוע בנאשם שלצורך ההגנה עליו הופיע עורך הדין בבית המשפט. ראוי 

הוא כי במצבים אשר כאלה יתרה בית המשפט בעורך הדין כי ישקול להגיש תלונה ללשכת 

עורכי הדין אם ההפרעה לא תפסק, ואם גם בכך אין די יכריז על הפסקה קצרה להרגעת 

הרוחות, ולאחר מכן ישקול אם אכן ייפנה בתלונה ללשכת עורכי הדין". עיקרי ההחלטה אף 

הובאו בעמדת נציב מס' 4/09, "סמכות בית המשפט ביחס להוצאת עורך דין מהאולם לשם 

מניעת הפרעה באולם בית המשפט", שם נקבע, כי "על בית משפט לזכור כי הרחקת עורך דין 

מאולם בית המשפט הינה סנקציה דרסטית שעלולה לפגוע בייצוגו ההולם של הלקוח. על כן 

רצוי שהשימוש בה ייעשה רק בנסיבות קיצוניות המחייבות תגובה מיידית של בית המשפט. 

בית המשפט הניצב בפני עורך דין המפר חובותיו, יכול לנקוט בהליכים אחרים כגון, פניה 

בתלונה מתאימה ללשכת עורכי הדין, הטלת הוצאות אישיות על עורך הדין ועוד".

לכך יש להוסיף את האמור בתמצית החלטת הנציב מיום 8.6.20, בה נאמר, כי "כפי שהעירה 

הנציבות בעבר, הצורך בהקפדה של בית המשפט על אווירה מכובדת ועל התנהגות מאופקת 

ומרוסנת קיים גם במצבים של סערת רגשות באולם הדיונים ואף נוכח התנהגות פסולה או 

מתגרה מצד בעלי הדין או באי כוחם. סעיף 72 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 

(להלן: חוק בתי המשפט), העוסק בהרחקת אדם מאולם הדיונים, קובע בסעיף קטן (ג), כי 

'סעיף זה לא יחול על מי שנתון באותו ענין לשיפוט משמעתי על פי חוק לשכת עורכי הדין, 

והוא נמצא באולם בית המשפט לרגל תפקידו'. במילים אחרות, על בית המשפט להימנע 

משימוש באמצעי של הוצאת עורך דין מן האולם, באשר הוצאת עורך דין הנמצא באולם 

לרגל תפקידו, היא צעד קיצוני שאינו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 72(ג) לחוק בתי 

המשפט. אמצעי זה פוגע בזכות הייצוג ובזכות להיות מיוצג, ויש בו גם פגיעה בכבודו של 

עורך הדין" (מספרנו 224/20).
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כאמור, במקרה דנן המתלונן לא ייצג בעל דין בהליך, אולם הוא נכח באולם בית המשפט 

כמייצג של נפגעי העבירה, הורי המנוח, וזאת מכוח חוק נפגעי עבירה, שבו אף נקבע בסעיף 

22, כי "גרמה העבירה למותו של אדם, יוענקו הזכויות לפי חוק זה לבני משפחתו של נפגע 

העבירה, לפי סדר הקדימויות שלהלן: (1) למי שהיה בן זוגו בעת מותו; (2) לילדיו; (3) להוריו; 

(4) לאחיו; בהעדרם של כל אלה למי שהיה אפוטרופסו בעת מותו". 

בתגובתו לתלונה, השופט אינו חולק על כך שהמתלונן נכח באולם מתוקף תפקידו, ולראיה 

הוא אף מבקר את התנהלות המתלונן, בזו הלשון "לא למותר לציין, שבמהלך כל האירועים 

הללו, נכח המתלונן באולם ולמרבה הצער לא עלה בידו להרגיע את לקוחותיו, כפי שאולי 

מצופה מעורך דין בישראל המצוי באולם בית-משפט וממלא תפקיד רשמי". אשר על כן, לא 

היה מקום להורות על הוצאתו של המתלונן מהאולם, אף אם סבר בית המשפט, כי הלה לא 

נהג כהלכה והפריע לניהול הדיון. 

הנציב הוסיף, כי היה גם מקום לתעד את אירוע הרחקת המתלונן מהאולם בפרוטוקול הדיון 

– גם אם בדיעבד. אף היבט זה נדון בעבר על ידי הנציבות, כשבתלונה שנמצאה מוצדקת על 

ידי הנציב א' גולדברג, שעסקה בהוצאת עורך דין מהאולם, נקבע: "את עיקר התלונה רואה 

אני בכך, שכב' הרשם לא תיעד בפרוטוקול הדיון את דבר ההפסקה עליה הורה ואת נסיבות 

הוצאתם של באי כוח הצדדים מהאולם, כשם שלא תיעד בפרוטוקול את הוצאתו של המתלונן 

מן האולם בפעם השנייה, תוך תיאור תמציתי של הארוע. ואכן, יש לראות ארועים מסוג זה 

כחלק בלתי נפרד ממהלך הדיון, ויש ליתן להם ביטוי בפרוטוקול"(מספרנו 844/09). אשר על 

כן, טוב היה עושה השופט, לו שחזר את האירועים שהתרחשו באולם ותעדם כדבעי בפרוטוקול.

עם זאת, הוסיף הנציב, לא ניתן להתעלם מהאווירה הקשה והאלימה שבה התנהל ההליך נשוא 

תלונה זו, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפרוטוקולי הדיונים. לפיכך, הסתפק הנציב בהערה לשופט 

על הוצאת המתלונן מהאולם ואי תיעוד הדברים בפרוטוקול, ובכך מוצה בירורה של התלונה. 

תמצית החלטה )מספרנו 497/21, משפחה(

האם ראוי שבית המשפט יורה לעורך דין הנשוי לתובעת לצאת מהאולם, על אף שבידו יפוי כוח 

מהתובעת, בדיון חירום שנקבע בעניין בנותיהם הקטינות של התובעת ושל בעלה לשעבר? 

תקציר: בתלונה שהוגשה לנציבות על שופטת בית המשפט לענייני משפחה, התעוררה השאלה, אם 

ראוי שבית המשפט יורה לעורך דין הנשוי לתובעת, המנהלת הליכים נגד בעלה הקודם ואביהן של 

בנותיה הקטינות, לצאת מהאולם בדיון חירום בעניינן של הקטינות, ולא להתיר לו לפעול כמייצג 

נוסף בדיון, על אף שבידו יפוי כוח מהאם. מדובר היה במקרה שבו נקבע בתסקיר כי מצבן הנפשי 

של הקטינות מידרדר עקב הקונפליקט בין הוריהן, וכן כי קיים קושי ביחסים שבין המתלונן לבין 
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הקטינות. הדיון נקבע כדיון חירום, למחרת הגשת בקשה בהולה של האפוטרופא לדין, לאחר שועדה 

של גורמי המקצוע שהתכנסה בעניין לא הצליחה להגיע לתמימות דעים באשר לזמני השהות עם 

הקטינות, בנסיבות בהן אביהן של הקטינות לוקה בנכות נפשית והודיע כי אין ביכולתו לקיים 

עימן את זמני השהות. 

בדיון החירום המדובר, החליטה השופטת לקבל את עמדת האב, שהתנגד לנוכחות המתלונן, והורתה 

למתלונן לצאת מהאולם בהחליטה, כי האם מיוצגת זה מכבר על ידי עורך דין מטעם הסיוע המשפטי, 

ולכן לא ייגרם לה כל נזק. המתלונן הלין על ההחלטה וטען, כי היא פוגעת בזכותה של האם לבחור 

את בא כוחה. כן טען, כי הוא לא קיבל זכות טיעון טרם ההחלטה שהורתה על יציאתו מן האולם. 

בהחלטת הנציב נקבע, כי ההחלטה ניתנה טרם שהמתלונן קיבל הזדמנות לטעון את טענותיו, וכי 

הקביעה בדבר ניגוד עניינים לכאורה בין טובת הקטינות לבין ייצוגה של האם על ידיו, נעשתה 

מבלי שניתנה לו האפשרות להגיב לכך. עוד נקבע בהחלטה כי אכן ככלל, על בית המשפט להימנע 

משימוש באמצעי של הוצאת עורך דין מן האולם, שכן מדובר בצעד קיצוני שאינו עולה בקנה אחד 

עם הוראת סעיף 72)ג( לחוק בתי המשפט. 

עם זאת קבע הנציב, כי מקובלת עליו עמדת השופטת, כי במקרה דנן התקיימו הנסיבות החריגות 

הקבועות בהלכת אל מדאמין )רע"א 9930/17(, בגדרן רשאי בית המשפט להכריע בסוגיה שבאתיקה 

מקצועית של עורכי דין, לרבות ניגוד עניינים, תוך כדי ההליך המשפטי המתנהל בפניו. זאת, משום 

שמדובר בסוגיה אתית שאינה עומדת בפני עצמה אלא שיש לה השלכות על הדיון ועל זכויות 

הצדדים, לרבות הקטינות. במקרה שלפנינו קבע הנציב, כי מוטלת הייתה על בית המשפט חובה 

להכריע בסוגיית הייצוג, לאור החשש כי נוכחותו של המתלונן באולם לא הייתה מאפשרת לבית 

המשפט לנהל דיון ענייני, שנקבע בהתראה קצרה, נוכח דאגה עמוקה לשלומן הנפשי של הקטינות. 

בכך מוצה בירור התלונה.

מתלונן שהוא עורך דין קיבל ייפוי כוח מבת זוגו, המיוצגת על ידי הסיוע המשפטי,   .1

לייצגה (כמייצג נוסף) בדיון מסוים בבית המשפט לענייני משפחה בהליכי משמורת 

וזמני שהות שהיא מנהלת נגד בעלה לשעבר (להלן: הנתבע). בתלונתו טען המתלונן, 

כי מיד בפתח הדיון טען הנתבע בכעס, כי הוא אינו מוכן לדבר עד אשר המתלונן יצא 

מהאולם, והלין על כך, שהשופטת קיבלה את עמדת הנתבע והורתה לו (למתלונן) 

לצאת מהאולם מבלי לתת לו זכות טיעון. בהחלטת בית המשפט נאמר, בין היתר, כי 

מדובר בתיק רגיש ביותר שמתנהל בין ההורים זה שנים רבות, וכי נוכח הדיווח החמור 

על מצבן של הקטינות, בתיק יהיו נוכחים הורי הקטינות בלבד. עוד נאמר בהחלטה, כי 

לאם יש עורך דין שמייצג אותה זה שנים רבות, ולכן אין חשש שזכויותיה ייפגעו, וכי 

נוכחותו של המתלונן באולם, גם אם הוא עורך דין וגם אם יש בידיו יפוי כוח, אינה 

נחוצה לצורך ייצוג עמדתה של האם ועלולה לפגוע בטובתן של הקטינות וביכולתו של 

בית המשפט לקיים דיון ענייני.



153

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

ט
פ

שו
ת 

הגו
תנ

ה
עניינן 

ש
ת 

טו
חל

ה
ת 

ציו
מ

ת

המתלונן הלין על ההחלטה וטען, כי היא ניתנה ללא הנמקה, וכי הקביעה כי נוכחותו   .2

באולם אינה נחוצה לצורך ייצוג עמדתה של האם "מקוממת, פוגענית וחמורה", זאת 

בין היתר, מכיוון שהמתלונן מגדל את הקטינות כבנותיו במשך שנים ארוכות. המתלונן 

תהה, "היעלה על הדעת כי בית משפט יקבע ללא כל עילה כי נוכחות בא כוח של צד 

מיוצג, היא לא נחוצה? זאת כאשר הזכות לייצוג משפטי היא מזכויות הבסיס של כל 

אזרח, בוודאי בזמן דיון בבית משפט, ועל אחת בנושא רגיש כמו משמורת על קטינים". 

המתלונן טען עוד, כי רק לאחר שהתרעם על ההחלטה ניתנה לו זכות טיעון קצרה, "זאת   .3

לא לפני שנאמר לי לטעון ולצאת, כיוון שההחלטה כבר ניתנה ואין בכוונת ביהמ"ש 

לשנותה, כפי שאכן קרה". 

לטענת המתלונן, ההחלטה מנוגדת לסעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961,   .4

הקובע מפורשות כי אדם שייפה כוחו של עורך דין זכאי להיות מיוצג על ידיו בפני כל 

רשויות המדינה. עוד טוען המתלונן, כי במקרה דנן "לא עלתה טענה ולא נקבע כי יש 

ניגוד עניינים כלשהו, למעט בקשת הנתבע שהייתה אמורה להידחות על הסף". 

בסיום תלונתו ביקש המתלונן לציין, כי כאמור בפרוטוקול ובמענה לשאלת בית   .5

המשפט, הוא הבהיר כי הוא עורך דין בפרקליטות, אולם במקרה הנוכחי הוא מייצג 

באישור המשרד, באופן פרטי וללא תמורה, את אשתו, אשר ייפתה את כוחו לייצגה 

בדיון. עוד ציין, כי היותו עורך דין בפרקליטות "אינה רלוונטית לעניין", שכן מעולם 

הוא לא הופיע בפני השופטת במסגרת עבודתו או בכלל "ואין כל ניגוד עניינים אפשרי 

בעובדה כי אני מייצג את אשתי בדיון זה באופן פרטי, ללא תמורה, לא בזמן עבודה 

ובאישור המשרד". 

בתגובתה לתלונה מסרה השופטת, כי מדובר בסכסוך מורכב, אשר מתסקירים שהוגשו   .6

לבית המשפט עלה, כי הוא משפיע באופן ישיר על מצבן הנפשי והרגשי של הקטינות. 

השופטת ציינה עוד, כי האם מיוצגת מתחילת ההליכים ועד היום על ידי הלשכה לסיוע 

משפטי, וכי אביהן של הקטינות, הנתבע, מוכר כבעל נכות נפשית, וכי הוא הודיע לבית 

המשפט כי נוכח מצבו הנפשי ונגיף הקורונה אין ביכולתו לקיים את זמני השהות. לדברי 

השופטת, מתסקיר שהוגש לבית המשפט עלה שקיים קושי ביחסים שבין המתלונן לבין 

הקטינות, וכי עובדה זו היא חלק מהנתונים מהשיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו 

להכריע בטובתן של הקטינות.

השופטת ציינה עוד, כי לקראת חופשת הקיץ חלה הידרדרות ביחסי ההורים בשל   .7

מחלוקות בעניין חלוקת זמני השהות בקיץ. בהמלצה שהגישה האפוטרופא לדין לבית 

המשפט בעניין זה היא ציינה, כי המתלונן התקשר אליה ודיבר איתה "בנימה לא נעימה 

בלשון המעטה", תוך שאיים להגיש נגדה תביעה אזרחית, ועל כן היא ביקשה מבית 

המשפט לאסור עליו ליצור איתה כל קשר. השופטת הוסיפה, כי ניתן תוקף של החלטה 
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להמלצות האפוטרופא לדין באשר לחלוקת זמני השהות בקיץ וכן נקבע, כי רק הצדדים 

עצמם רשאים לפנות לאפוטרופוס לדין, "ומי מטעמם, כולל בני זוג, אינו רשאי לעשות 

כן". 

השופטת הוסיפה וציינה, כי לאחר מתן ההחלטה הגישה האפוטרופא לדין "בקשה בהולה   .8

למתן הוראות", בה נכתב כי הקטינות שוהות כרגע בבית האב, אשר קיבל את החלטת 

בית המשפט בעניין חלוקת זמני השהות בקיץ, כעס מאוד על ההחלטה, והתפרץ באופן 

בלתי מותאם בפני הבנות באופן שיש בו כדי לערער את מצבן הרגשי-נפשי. עוד תואר 

כי נוכח המצב התכנסה ועדת חירום, שכללה את כל גורמי הטיפול, הרווחה, המטפלים 

של הקטינות והאפוטרופא לדין. חברי הועדה לא הגיעו לכלל מסקנה בשאלה אם טובתן 

של הקטינות להוציאן מבית האב ולהחזירן לאם או שיש לדבוק בזמני השהות שנקבעו 

ולהשאירן בבית האב, וצוין כי "בנסיבות וכאמור לעיל, אין תמימות דעים בין גורמי 

הטיפול, ומתבקשת התערבותו הבהולה של כב' ביהמ"ש."

לדברי השופטת, נוכח הבקשה ונסיבותיה נקבע דיון בהול ודחוף כבר למחרת היום.   .9

בבוקר הדיון הגיש ב"כ האב בקשה לדחיית מועד הדיון מאחר שהוא מופיע בדיון מקביל 

באותה השעה, אולם נוכח דחיפות העניין הבקשה נדחתה, ולכן היה ברור שהאב יופיע 

לדיון בעצמו ללא בא כוחו. לדבריה, לכל המעורבים היה ברור שהדיון, שנקבע כדיון 

חירום, בהתראה קצרה, יהיה דיון רגיש וטעון, דיון בו טובתן ושלומן הרגשי והנפשי 

של הקטינות עומדים על הפרק, שעה שמצבו הנפשי של האב אינו בהיר דיו והוא יופיע 

לדיון כשאינו מיוצג.

השופטת ציינה, כי "אכן הדיון החל באופן סוער ביותר, כשנכנסתי לאולם נתקלתי באב   .10

כשהוא נסער מאוד וצועק שאינו מוכן להשתתף בדיון כל עוד המתלונן, עליו הצביע, לא 

יצא מהאולם. האב אף יצא בסערה מהאולם ללא רשות בית המשפט ולמרות ניסיונות 

להרגיעו". השופטת ציינה, כי היא פנתה למתלונן שעד לאותו הרגע לא הכירה במטרה 

לברר מי הוא ומדוע האב כה נסער מנוכחותו. לדבריה, המתלונן, שישב ליד שולחן 

עורכי הדין בסמוך לב"כ האם, השיב שהוא בעלה של האם, ו"באופן מיידי הוריתי לו 

לצאת מהאולם, שכן הדיון מתנהל בדלתיים סגורות. ובתשובה השיב שהוא זכאי להישאר 

באולם, שכן בנוסף להיותו בעלה של האם הוא גם מייצג נוסף שלה, כעורך דין".

השופטת מסרה עוד, כי לאחר מתן ההחלטה, טען המתלונן כי בית המשפט לא אפשר   .11

לו להשלים את טיעוניו, "ועל כן אפשרתי לו לעשות כן והוא עשה זאת... החלטתי לא 

השתנתה לאחר שמיעת הטיעון, שכן בהחלטה המקורית כבר התייחסתי לטענות בעניין 

זכות הייצוג וטובת הקטינות. ההחלטה שניתנה במהלך הדיון ניתנה בזמן קצר, באווירה 

טעונה ביותר, ועל כן ניתנה החלטה קצרה ותמציתית".
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השופטת ציינה בנוסף, כי "התנהלות המתלונן במהלך הדיון היא התנהלות בלתי ראויה   .12

של עורך דין האמור לשמש כ'קצין בית המשפט' ובמיוחד עורך דין העובד בשירות 

המדינה". כך, לדבריה, המתלונן לא הגיש הודעת ייצוג טרם הדיון "ובחר להעמיד את 

בית המשפט בפני עובדה מוגמרת בפתחו של דיון רגיש ביותר, כשהוא מודע או היה 

עליו לדעת כי מצבו הנפשי של האב אינו ברור, וכי האב מופיע לדיון ללא בא כוחו". 

השופטת הטעימה, כי במצב דברים זה היה ברור שנוכחותו של המתלונן באולם "לא 

הייתה מאפשרת לבית המשפט לנהל דיון ענייני, דיון שנקבע בהתראה קצרה, נוכח 

דאגה עמוקה לשלומן הנפשי של הקטינות". 

השופטת סבורה, כי בנסיבות אלה, "המתלונן ידע או לכל הפחות היה עליו לדעת שייצוג   .13

משותף כזה מעורר קשיים בלתי מבוטלים שיש לבחון אותם בטרם יוחלט אם הוא יכול 

לייצג את האם", ובראשם עניין אישי של המתלונן בהליכים ובהחלטות בית המשפט 

בנושא המשמורת, כפי שעלה מתסקיר העו"ס ומדיווח האפוטרופא לדין, והעובדה 

ש"היחסים בין הקטינות לבין המתלונן הן חלק מהסוגיות שעל בית המשפט לתת דעתו 

עליהן בבואו להחליט בעניין טובתן של הקטינות". עניין אישי זה, לדבריה, מהווה ניגוד 

עניינים, "שכן כמייצג עליו לייצג את טובת הקטינות במנותק מטובתו שלו, הדבר נאמר 

ביתר שאת שעה שמדובר בפרקליט, עובד מדינה, העובד בפרקליטות".

השופטת הפנתה לפסק הדין שניתן ברע"א 9930/17 אל מדאמין בע"מ נ. חביב שחאדה   .14

חנא (ניתן ביום 28.3.2018) (להלן: פרשת אל מדאמין), בו נקבע כי לבית המשפט נתונה 

סמכות עקרונית לתת סעדים בגין הפרת כללי האתיקה של עורכי הדין, במצבים חריגים 

בהם מוצדק לברר את השאלה האתית במסגרת הדיון האזרחי, ככל שבית המשפט סבור 

שההפרה נטענת עלולה לפגוע באינטרס לגיטימי של בעל הדין שהעלה אותה. באותו 

פסק דין נקבע, כי:

"כאשר מועלית טענה הנוגעת למישור האתי, על בית המשפט לברר שאלה מקדמית, 

והיא האם ההפרה הנטענת עלולה לפגוע באינטרסים לגיטימיים של בעל הדין שהעלה 

אותה. רק כאשר זהו המצב, קמה הסמכות הכללית של בית המשפט להיזקק לסוגיה; 

רק אז יש הצדקה עניינית לכך לגופו של עניין. האכסניה הטבעית לבירור שאלות 

שבאתיקה מקצועית היא מוסדות לשכת עורכי הדין. ברגיל, ככל שמתעוררת שאלה 

הנוגעת להפרת כללי האתיקה, יפנה בית המשפט את הצדדים למוסדות הלשכה. 

הכרעה בשאלה אתית במסגרתו של דיון אזרחי היא בגדר חריג בלבד. קיומו של 

החריג נבחן מנקודת המבט של בעל הדין המעלה את טענת ההפרה. בית המשפט 

לא יבחן את הסוגיה האתית כשלעצמה, במנותק מהשלכותיה על הדיון המתקיים 

לפניו ועל זכויותיהם של הצדדים בקשר לכך. כדוגמה קיצונית ניתן לומר, שבית 

המשפט לא ייזקק לטענת בעל דין, לפיה עורך הדין המייצג את הצד שכנגד פועל 

בצורה לא אתית משום שהוא גובה את שכר טרחתו בשווה כסף ולא בכסף (ראו 

כלל 9 לכללי האתיקה). עניין שכזה אינו רלבנטי לבית המשפט הדן בהליך האזרחי 
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או לזכויות בעל הדין. השאלה המקדמית שעל בית המשפט לבחון היא, אפוא, אם 

הטענה המועלית לפניו מבוססת על פגיעה בזכויותיו של בעל הדין בהליך, ולא 

על פגיעה בטהרת ובכבוד המקצוע גרידא. במובן זה, אני תמים דעים עם קביעתה 

הנ"ל של השופטת מ' נאור שלפיה אין זה מתפקידו של בית המשפט 'לשמור' על 

עורכי דין מפני הפרת הכללים. אכן, עניינו של בית המשפט אינו בשמירה על טהרת 

פעולתו של עורך הדין, אלא בשמירה על הגינות ההליך מנקודת מבטם של בעלי 

הדין." (ההדגשה שלי – א.ש.).

השופטת הביעה את דעתה, כי הנסיבות המתוארות היוו מצב חריג בו היה על בית המשפט 

לדון בהפרה אפשרית של כללי האתיקה בעצם בקשת המתלונן לייצג את האם. לדבריה, 

אמנם האב לא טען את טענותיו בצורה מסודרת מאחר שלא היה מיוצג, "אולם על מנת 

לאפשר את קיום הדיון היה על בית המשפט לדון בסוגיית הייצוג הזו ולהכריע בה".

לבסוף ציינה השופטת, כי האם מיוצגת זה שנים רבות על ידי הסיוע המשפטי, ולא   .15

ברור אם מי שמיוצג על ידי הסיוע המשפטי זכאי להיות מיוצג במקביל על ידי עורך דין 

פרטי, גם אם הייצוג הוא ללא תשלום. כן ציינה, כי המתלונן הוא פרקליט בפרקליטות, 

עובד מדינה, אשר אמנם טען שיש בידיו אישור לייצג את האם, אולם אישור כזה לא 

הוצג.

בהחלטת הנציב נאמר, כי אין חולק, שבידי המתלונן היה ייפוי כוח לייצג את התובעת   .16

(אשתו) בדיון נשוא התלונה. השאלה העומדת לדיון היא אם בנסיבות העניין, פעלה 

השופטת כראוי כאשר הורתה על יציאתו של המתלונן מהאולם.

סעיף 72 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט),   .17

העוסק בהרחקת אדם מאולם הדיונים, קובע בסעיף קטן (ג), כי "סעיף זה לא יחול על 

מי שנתון באותו ענין לשיפוט משמעתי על פי חוק לשכת עורכי הדין, והוא נמצא 

באולם בית המשפט לרגל תפקידו". במילים אחרות, על בית המשפט להימנע, ככלל, 

משימוש באמצעי של הוצאת עורך דין מן האולם, שכן הוצאת עורך דין הנמצא באולם 

לרגל תפקידו היא צעד קיצוני שאינו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 72(ג) לחוק בתי 

המשפט. אמצעי זה פוגע בזכות הייצוג ובזכות להיות מיוצג, ויש בו גם פגיעה בכבודו 

של עורך הדין (ראו, למשל, תמצית החלטתנו בתיק 224/20 "האם ראוי כי בית המשפט 

ירחיק מהאולם עורך דין שהתנהלותו בלתי מכבדת ואין בידיו יפוי כוח?"; החלטתנו 

בתיק 806/08, אשר הובאה בעמדת נציב מס' 4/09; החלטתנו בתיק 1153/06 והחלטתנו 

בתיק 988/06). 

מנגד, סבורה השופטת, כי בנסיבות העניין היה למתלונן עניין אישי בתיק, שיצר ניגוד   .18

עניינים בין ייצוגו את האם לבין טובת הקטינות, וכי הישארותו בדיון במצב הדברים בו 

הצד שכנגד, האב, נסער ומתנגד לנוכחותו באולם, שעה שמדובר בדיון חירום שנקבע 
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בהתראה קצרה, הייתה מסכלת את האפשרות לקיים דיון ענייני, דבר שהיה פוגע בטובת 

הקטינות. לכן, לדעתה, הייתה הצדקה לקיומו של החריג הקבוע בפסק דינו של בית 

המשפט העליון בפרשת אל מדאמין, המאפשר לבית המשפט להכריע בשאלה שבאתיקה 

מקצועית של עורכי דין במסגרת ההליך המתנהל בפניו, מבלי להפנות תחילה את 

המתלונן לבירור הסוגיה במוסדות לשכת עורכי הדין.

שאלה נוספת המתעוררת בהקשר זה היא, אם ההחלטה על הוצאתו של המתלונן מהאולם   .19

התקבלה לאחר שהמתלונן קיבל זכות טיעון ראויה. הנציב קבע כי על כך יש להשיב 

בשלילה, שכן בירור התלונה העלה, כי ההחלטה ניתנה טרם שהמתלונן קיבל הזדמנות 

לטעון את טענותיו, וכי הקביעה בדבר ניגוד עניינים לכאורה בין טובת הקטינות לבין 

ייצוגה של האם על ידיו, נעשתה מבלי שלמתלונן ניתנה האפשרות להגיב לכך. 

בהחלטת הנציב נאמר עוד, כי אכן, מהבירור עולה, כי הדיון היה רווי מתיחות, הן בשל   .20

יחסיהם הטעונים של הצדדים, והן בשל מצבו הנפשי של האב, אשר הופיע כשהוא לא 

מיוצג. במצב דברים זה, נראה שנוכחותו של המתלונן באולם כמייצג נוסף העלתה 

חשש כבד להסלמת האווירה המתוחה ממילא. עם זאת, ולמרות חששות אלה, היה 

על השופטת לאפשר למתלונן לטעון בסוגיית הייצוג וניגוד העניינים, וזאת טרם מתן 

החלטה בנושא ולא לאחריה. 

על אף האמור לעיל, קבע הנציב כי מקובלת עליו עמדת השופטת, כי במקרה דנן   .21

התקיימו הנסיבות החריגות הקבועות בפרשת אל מדאמין, בגדרן רשאי בית המשפט 

להכריע בסוגיה שבאתיקה מקצועית של עורכי דין, לרבות ניגוד עניינים, תוך כדי ההליך 

המשפטי המתנהל בפניו. זאת, משום שמדובר בסוגיה אתית שאינה עומדת בפני עצמה 

אלא יש לה השלכות על הדיון ועל זכויות הצדדים, לרבות הקטינות.

אכן, טענה זו לא עלתה במפורש על ידי האב, שהופיע כשהוא לא מיוצג, אולם בנסיבות   .22

העניין, לאור השתלשלות הדברים המתוארת על ידי השופטת, קבע הנציב כי הוא לא 

מצא פגם בשיקול דעתה, וכי מוטלת הייתה על בית המשפט החובה להכריע בסוגיית 

הייצוג, לאור החשש כי נוכחותו של המתלונן באולם לא הייתה מאפשרת לבית המשפט 

לנהל דיון ענייני, דיון שנקבע בהתראה קצרה, נוכח דאגה עמוקה לשלומן הנפשי של 

הקטינות. 

למעלה מן הצורך, העיר הנציב, כי המתלונן לא צירף לתלונתו אישור מהפרקליטות   .23

המתיר לו לייצג את התובעת בתיק, וכי אכן שאלה היא האם בנסיבות העניין זכאית 

התובעת זכאית לייצוג מקביל של הסיוע המשפטי ושל המתלונן.

בנסיבות העניין, קבע הנציב כי יש להסתפק בהערה לשופטת בגין התנהלותה כאמור   .24

בסעיפים 19 ו-20 לעיל, ובכך מוצה בירורה של התלונה. 
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תמצית החלטה )מספרנו 55/21, מחוזי(

הפעלת לחץ בלתי ראוי לפשרה באמצעות נקיבת סכום הוצאות חריג 

תקציר: מתלוננת הלינה על כך, ששופטת משפחה הפעילה עליה לחץ בלתי ראוי להסכים לפשרה, 

כאשר איימה עליה, כי אם לא תסכים למחיקת התביעות שהגישה, יוטלו עליה הוצאות בסף 50 

אלף ₪ לכל תיק. הנציב קיבל את התלונה וקבע, כי על בית המשפט להימנע מהפעלת לחץ בלתי 

ראוי על צד להסכים להצעת בית המשפט, בין היתר באיום בהשתת הוצאות בסכום גבוה. אין מניעה 

לכך שבית המשפט יידע בעל דין שעלולות להיפסק נגדו הוצאות, אולם אם בנוסף לכך נוקב בית 

המשפט בסכום ההוצאות הגבוה שיושת על המתלונן אם לא יקבל את הצעת בית המשפט, כי אז 

לא ניתן להתעלם מן החשש, כי האיום בהטלת ההוצאות יצר לחץ בלתי ראוי על המתלונן, שלא 

יותיר בידו ברירה, אלא להסכים להצעת בית המשפט. התלונה נמצאה מוצדקת.

1.  מתלוננת הלינה על כך ששופטת משפחה הפעילה עליה לחץ בלתי ראוי להסכים 

לפשרה. לטענתה, במהלך דיון שהתקיים בתיק איימה עליה השופטת בהטלת הוצאות 

חריגות בסך 50,000 ₪ אם לא תסכים למחיקת התביעות, ולאחר שסירבה לכך, השופטת 

"שמה אותי עם הגב לקיר ונתנה לי להבין שאין לי ברירה". 

באת כוח המתלוננת אישרה בתגובתה את הטענה ומסרה, כי במהלך הדיון אמרה   .2

השופטת, כי לתביעות שהגישה המתלוננת "אין כל סיכוי", וכי אם המתלוננת לא 

תסכים למחיקתן, היא תדחה את התביעות על הסף ותחייב את התובעת ב-50,000 

₪ הוצאות לכל תיק. לדבריה, לאחר דיון ארוך מחוץ לפרוטוקול יצאו הצדדים מחוץ 

לאולם והיא שוחחה עם המתלוננת ואמה, והסבירה להן שוב את הצעת בית המשפט, 

הן בתחילה סירבו ואולם מתוך חשש להיות מחויבות בהוצאות לא מבוטלות, ביקשו 

מספר ימים לחשוב על כך. לדברי באת כוח המתלוננת, לאחר שחזרו לאולם, השופטת 

לא הסכימה לתת ארכה למתן תשובה, אולם בהמשך הסכימה ליתן ארכה רק ביחס 

לתביעות הרכושיות, ואילו "בנוגע להסדרי זמני השהות והמזונות היא רצתה תשובה 

במקום", ולכן המתלוננת ואמה הסכימו להצעת בית המשפט. 

בהחלטת הנציב נקבע, כי הטענה נתמכה על ידי באת כוח המתלוננת, ואילו השופטת   .3

כלל לא מצאה לנכון להתייחס אליה. בנסיבות אלה מצא הנציב לקבוע, כי הדברים אכן 

נאמרו על ידי השופטת. 

הנציב קבע עוד, כי כפי שהעירה הנציבות בעבר, על בית המשפט להימנע מהפעלת לחץ   .4

בלתי ראוי על צד להסכים להצעת בית המשפט, בין היתר באיום בהשתת הוצאות בסכום 

גבוה. אין מניעה לכך שבית המשפט יידע בעל דין שעלולות להיפסק נגדו הוצאות, 

אולם אם בנוסף לכך נוקב בית המשפט בסכום ההוצאות הגבוה שיושת על אותו צד אם 

לא יקבל את הצעת בית המשפט, כי אז לא ניתן להתעלם מן החשש, כי האיום בהטלת 
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ההוצאות יצר לחץ בלתי ראוי עליו, שלא יותיר בידו ברירה, אלא להסכים להצעת בית 

המשפט. 

התלונה נמצאה מוצדקת.  .5

תמצית החלטה )מספרנו 235/21, עבודה אזורי(

ושוב על נסיונות תכופים לסיים הליך בפשרה חרף עמדת בעלי הדין 

ועל הצורך להתחשב גם ביומנו ובצרכיו של עורך דין 

כשככלל ובהעדר סיבה לסתור יש ליתן אמון בדבריו 

תקציר: בהחלטה נוספת עמד הנציב על הפסול שבנסיונות חוזרים ונשנים לסיים הליך על דרך 

הפשרה, חרף עמדת בעלי הדין, כשבמקרה דנן אף הדבר היה לאחר שכבר הסתיים שלב ההוכחות 

והתיק טרם נקבע לסיכומים בשל כך. עוד קבע הנציב, כי שומה על היושב בדין להתחשב גם ביומנו 

ובצרכיו של עורך הדין, וכי ככלל ובהעדר סיבה לסתור, יש ליתן אמון בדבריו של עורך דין.

ברקע התלונה עומדת תביעה בנושא סכסוך עבודה, שהגישה עובדת נגד מעסיקתה לשעבר. 

התביעה נדונה בבית הדין האזורי לעבודה והמתלונן הינו בא כוחה של העובדת (להלן: 

התובעת) בתביעה הנ"ל.

ואלה קורות התיק בקצרה - 

לאחר שהסתיים דיון ההוכחות בתיק, ולא עלה בידי בית הדין לקיים שיח לפשרה (בשל  א. 

עזיבתו של המתלונן את הדיון בהסכמת בית הדין לצורך הופעה בפני מותב אחר), נקבע 

(בהעדר המתלונן) מועד נוסף לדיון לצורך זה.

המתלונן הגיש בקשה לדחיית מועד הדיון בשל נסיבות אישיות של התובעת; בשל  ב. 

התראה קצרה בקביעתו; ועומס עבודה שלדבריו לא יאפשר לו להתייצב לדיון במהלך 

אותה תקופה. כן ציין המתלונן, כי התובעת לא רואה היתכנות לסיום התיק בפשרה. 

השופטת דחתה את הדיון למועד קרוב שאז הגיש המתלונן בקשה נוספת לדחיית הדיון, 

בה נאמר כי הוא וכן התובעת אינם יכולים להתייצב לדיון בהתראה כה קצרה. עוד הוסיף 

המתלונן, כי הופיעו אצלו תסמינים לאחר שקיבל מנת חיסון שנייה לנגיף הקורונה, 

ומשכך הוא אינו יכול לתפקד כרגיל. בעקבות כך, נדחה הדיון על ידי השופטת למועד 

סמוך.

כשעתיים לפני מועד הדיון הגיש המתלונן בקשה שלישית בה כתב, כי הוא אמנם שב  ג. 

לאיתנו אולם הוא שוחח עם התובעת שמסרה, כי אין לה כל רצון להמשיך בנסיון נוסף 
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לפשרה (לאחר כשלון נסיונות קודמים), ולפיכך מתייתר, לטעמו, הצורך בקיומו של 

הדיון. הבקשה התקבלה בפועל בבית הדין רק ביום שלמחרת. בדיון עצמו, שהתקיים 

בהעדר המתלונן והתובעת, החליטה השופטת להשית הוצאות על התובעת לטובת 

הנתבעת ונציגה והוסיפה, כי היא שוקלת אף להטיל עליה הוצאות לטובת אוצר המדינה. 

הדיון לגופו נדחה למועד אחר והשופטת הטעימה, כי הדיון אינו בגדר רשות, וחובה על 

המתלונן והתובעת להתייצב אליו.

המתלונן הגיש בקשה רביעית בה הלין על קביעת מועדי הדיונים; ביקש לבטל את  ד. 

ההוצאות שהושתו על התובעת; והוסיף, כי לא ראוי לכפות על התובעת להתייצב לדיון 

שכל מטרתו הפעלת "מכבש לחצים" עליה, במטרה לייתר את הצורך בהכרעה שיפוטית. 

השופטת קבעה בבוקר הדיון, כי הוא נותר על כנו וכי טענות הצדדים תתבררנה בדיון 

עצמו. לדיון לא התייצבו המתלונן והתובעת, כאשר ב"כ הנתבעת הציג הודעה ששלח 

לו המתלונן בדבר דיון הקבוע לו באותו יום בתיק אחר בבית המשפט בעיר אחרת. 

השופטת קבעה מועד נוסף לדיון ולא מצאה לבטל את ההוצאות שהושתו על התובעת. 

בהחלטתה נאמר, כי ככל שלא תתייצב התובעת לדיון תידחה תביעתה. בהחלטתה 

הוסיפה השופטת, כי על פי מערכת נט-המשפט הסתיים הדיון בתיק האחר, בו הופיע 

המתלונן, בשעה 13:21 ועל כן לא ברור מה מנע ממנו להתייצב לדיון בפניה. 

בפרוטוקול הדיון (אשר התקיים לאחר שהוגשה התלונה לנציב, במעמד כל בעלי הדין  ה. 

ובאי כוחם), נרשם מפי המתלונן, כי הוא ציין באופן מפורש בבקשתו הראשונה, שמבחינת 

יומנו אין זה אפשרי לקיים דיון במועד כלשהו באותה תקופה, ולטעמו, במצב דברים 

שכזה, הייתה אמורה השופטת ליתן הוראה לבאי כוח הצדדים לתאם מועדים מוסכמים 

ולקבוע מועד חלופי לדיון. כן חזר המתלונן על כך שהוא חווה תסמינים לאחר חיסון 

קורונה שעבר וציין, כי נבצר ממנו להודיע מבעוד מועד לבית הדין שאין בידו להתייצב 

לדיון. לאחר שיח שהתקיים מחוץ לפרוטוקול ניתנה החלטה, לפיה הצדדים נדרשים 

להגיש לבית הדין הסכם פשרה בתוך שבוע ימים שאחרת יינתן צו לסיכומים. הצדדים 

לא הצליחו להגיע להסכמה, ולפיכך נתנה השופטת צו לסיכומים והתובעת הגישה את 

סיכומיה. 

בתלונתו הלין המתלונן, על התנהלות השופטת, שלא הפסיקה לנסות ולכפות את סיום ההליך 

בפשרה חרף עמדת התובעת. לדבריו, מספר ימים לאחר דיון ההוכחות הוא קיבל מנת חיסון 

שנייה לנגיף הקורונה, ובעקבות כך הוא חווה תופעות לוואי קשות, ובשל כך הוא נזקק 

למנוחה במשך מספר ימים, תוך שהוא נוטל משככי כאבים. המתלונן אף הסביר לבית הדין, 

כאמור, כי לא יוכל להתייצב לדיון במהלך אותה תקופה, בשל עומס עבודה ולוח זמנים צפוף 

(משהוא משמש יועץ משפטי של מספר חברות בנוסף להיותו עורך דין), וכי התובעת מאסה 

בניסיונות להשיג הסדר פשרה ואינה חפצה בכך. חרף כל האמור, כך טוען המתלונן, החליטה 

השופטת לקבוע, פעם אחר פעם, ובסמיכות, מועדי דיון שלא תואמו עימו ושאינם מתאימים 

ליומנו, והכל תוך התראה קצרה, כשהיא מבהירה, כי מדובר בדיון שחובה עליו ועל התובעת 
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להתייצב אליו. כי אחד המועדים קבעה השופטת למועד בו הוא אמור להופיע בתיק הוכחות 

אחר. לדברי המתלונן, לפני הדיון הוא שלח מסרונים לב"כ הנתבעת להם צרף תצלום של 

העמוד הראשון לפרוטוקול הדיון של הישיבה הקבועה לו בתיק בבית המשפט האחר. ואולם, 

מהחלטת השופטת בדיון עולה, כי היא מצאה "לחקור ולבדוק" מתי הסתיימה הישיבה הנ"ל, 

תוך שמסתמן כי היא חישבה, שלפי לוחות הזמנים הוא צריך היה להספיק להתייצב לדיון 

בפניה, וזאת מבלי שתיקח בחשבון כי עליו לאכול; לערוך הפסקה; ואף לסיים פגישת עבודה 

נוספת שתוכננה מבעוד מועד. 

המתלונן מטעים, כי התובעת אינה שבעת רצון מהחלטת השופטת לקיים דיון נוסף לאחר 

שתמה שמיעת ההוכחות, וכי מלבד הרצון להימנע מכתיבת פסק דין לא ברור מדוע התעקשה 

השופטת לחייב את התובעת להתייצב לדיון שכזה. המתלונן ציין, כי עד כה הוא לא נתקל 

במקרה שבו, לאחר שכל צד שקל את צעדיו והתקיימה ישיבת הוכחות, כפה בית הדין ניסיון 

נוסף למשא ומתן.

בתגובתה לתלונה מסרה השופטת, כי התלונה שבנדון ממחישה ביתר שאת את התנהלותה 

המזלזלת של התובעת כלפי החלטות בית הדין ואת חוסר הבנתה לגבי החובה לקיים החלטות 

שיפוטיות. בשום שלב של ההליך היא לא כפתה על התובעת להמשיך ולנהל משא ומתן 

לפשרה. בשל העובדה שמדובר בתיק ישן, אשר שמיעת הראיות בו הסתיימה, וכיוון שהדיון 

לצורך ניסיון להגיע להסכמה היה אמור להיות דיון קצר ותמציתי, הדיון נקבע בכל פעם 

למועד קרוב (לשעה 08:30 לפני תחילת יום הדיונים או לשעה 16:00), וכל זאת במטרה שככל 

שהצדדים לא יגיעו להסכמה, יינתן צו לסיכומים ולא יהיה בקביעת הדיון האמור כדי להאריך 

את ניהולו של ההליך. לדבריה, אין דומה דיון הוכחות, לו נדרש בית הדין לפינוי היומן למשך 

מספר שעות, לדיון קצר ותמציתי, במסגרתו בוחן בית הדין עם הצדדים בתום דיון ההוכחות, 

את האפשרות להגיע להסכמות בשים לב לסיכויים ולסיכונים הניצבים בפניהם.

בהתייחס לטענה, כי היא החליטה "לחקור ולבדוק" מתי הסתיים הדיון בתיק אחר, בו נטל 

חלק המתלונן, מסרה השופטת, כי בהינתן העובדה שהתובעת לא הגישה בקשה לדחיית מועד 

הדיון טרם שהתקיים, היא מצאה לבדוק, במעמד הדיון, לאיזה שעה היה קבוע התיק בבית 

המשפט האחר, ובשלב זה הפנתה קלדנית בית הדין את תשומת ליבה לכך שהדיון בתיק האחר 

הסתיים בשעה 13:21 (למעלה משעתיים וחצי לפני מועד הדיון שהיה קבוע לפניה), ודברים 

אלו צויינו בהחלטתה. לדברי השופטת, נראה כי מאחר שטענת המתלונן, לפיה הוא לא יכול 

היה להתייצב לדיון עקב דיון מקביל, התגלתה כבלתי נכונה הוא בחר לתרץ את אי התייצבותו 

בכך שהתקיימה לו פגישת עבודה חשובה, או כי היה עליו לצאת להפסקת התרעננות וכדומה.

בהחלטתו בתלונה קבע הנציב, כי ככלל, יש לברך על נסיונותיו של היושב בדין לסיים את 

ההליך שבפניו בפשרה והוא רשאי להשמיע עמדה ראשונית לגבי התיק ולהציע הצעת פשרה 

לצדדים, בכל שלב של הדיון וגם לאחר סיום שמיעת ההוכחות וטרם קביעת התיק לסיכומים. 

עם זאת, פעמים רבות כבר העירה הנציבות בעבר, כי שומה על היושב בדין לנקוט משנה 
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זהירות וכי לעיתים מסתמן כי אין טעם בהליכי פשרה כאשר נסיונות חוזרים ונשנים, בהקשר 

זה, אף עלולים להתפרש כנסיון כפייה או נסיון להימנע מהכרעת הסכסוך שבין הצדדים 

בפסק דין מנומק. 

הנציב הפנה, בעניין זה, לתמצית החלטה 41/16 "הפצרות חוזרות ונשנות מצד בית המשפט 

להכריע בדין על דרך הפשרה", בה נקבע כי יש טעם לפגם בניסיונות חוזרים ונשנים מצד 

בית המשפט לשכנע בעלי דין להסכים, כי יינתן פסק דין על דרך הפשרה. כך גם בהחלטת 

הנציב בתלונה (מספרנו 492/09) שם נקבע, כי ניסיונות חוזרים ונשנים להגעה לפשרה מצד 

השופט, אשר לא פסקו גם לאחר שהשופט נוכח לדעת כי המתלונן איתן בדעתו להמשיך 

במשפט, נטעו בליבו של המתלונן את התחושה כי עמדתו של השופט ביחס לתביעתו "נעולה", 

באופן שאין עוד טעם בניהול ההליך. כן נקבע בהחלטה (מספרנו 651/10), כי "עלול ניסיון 

שמתמשך יתר על המידה להיראות ככפיית הצעת ההסדר על הצדדים שלא ברצונם". 

ובחזרה לענייננו. מסיבות שונות לא עלה בידי בית הדין, בסיום הליך ההוכחות, לקיים עם 

הצדדים שיח לפשרה, והוא חזר וקבע מועדים תכופים לשם כך, אלא שהדבר לא תואם עם 

התובעת או עם יומנו של המתלונן. מתברר, כי המתלונן הופיע בתיקים אחרים במועדים 

שנקבעו ובאחד הפעמים הוא אף לא חש בטוב ולא יכול היה להופיע בבית הדין. עוד יש לציין, 

כי המתלונן גם חזר והבהיר לשופטת, כי התובעת אינה מוצאת מקום לפשרה. בנסיבות אלה, 

ניתן לראות ב"התעקשותו" של בית דין שלא לקבוע את התיק לסיכומים משום טעם לפגם. 

כן הוסיף הנציב וקבע, כי ככלל, ובהעדר סיבה לסתור, יש ליתן אמון בהודעות עורך דין לגבי 

יומנו וראוי לבית המשפט שלא לפקפק בדבריו. כמו כן, עורך דין זכאי להפסקה לאחר שסיים 

דיון בבית משפט אחר; בידו לקיים פגישה אחרת שנקבעה לו; ואף לסעוד את ליבו, ומוטב 

ליושב בדין שלא לחשב את לוחות הזמנים לצורך התייצבות לדיון, שמועדו כלל לא תואם עמו. 

ועוד הוסיף הנציב, כי לא ברור מדוע לא ביקשה השופטת מהמתלונן לנסות ולבדוק ביומנו, 

האם חרף עומס יומנו אין בידו להציע מועדים קרובים לדיון קצר שיתקיים בשעות הבוקר או 

לאחר הצהרים כשהמתלונן אף טען בתלונתו, כי בקשתו לקביעת דיון לאחר שיתואם המועד 

עם הצדדים, לא זכתה להתייחסות השופטת. 

בנסיבות רגילות, קבע הנציב, היה מוצא את התלונה מוצדקת, אך לנוכח התנהגותו של המתלונן, 

אשר עשה פעם אחר פעם (הוא והתובעת) דין לעצמו ולא התייצב לדיונים שנקבעו (גם אם 

אלה לא תואמו עמו), מצא הנציב להסתפק בהערה לשופטת בגין התנהלותה כמפורט לעיל.
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תמצית החלטה )מספרנו 331/21, עבודה אזורי(

על העתקה נרחבת בפסק דין שלא על דרך הציטוט או ההפניה

תקציר: בירורה של תלונה העלה, כי רובו ככולו של פסק דין רחב היקף הועתק, שלא על דרך 

הציטוט או ההפניה, מסיכומי הנתבעת ומהחלטות שיפוטיות קודמות שניתנו בהליך. בהחלטתו 

בתלונה עמד הנציב על הפסול שבהתנהלות זו מצדו של השופט, בהיבטים שונים.

התלונה נמצאה מוצדקת בעניין זה.

עניינה של תלונה שהוגשה לנציב היה בפסק דין נושא עשרות עמודים, שניתן בבית הדין האזורי 

לעבודה, אשר התברר, כי רובו ככולו, מועתק, שלא על דרך הציטוט או ההפניה, מסיכומי 

הנתבעת ומהחלטותיו של שופט אחר שדן בבקשת סעד זמני, וללא התייחסות כלשהי לסיכומי 

התובע (המתלונן). לדברי המתלונן: "ההעתקה היא מעל 90 אחוז של הטקסט הסופי (בחלק 

ה'דיון והכרעה'). במלים אחרות, בחלק ה'דיון והכרעה' אין דיון ואין הכרעה. רק העתקה נטו".

המתלונן הפנה, בהקשר לכתיבת פסק דין על דרך ההעתקה, להחלטת הנציב הקודם, כב' 

השופט (בדימוס) אליעזר ריבלין, באחת התלונות על בית הדין הרבני (מספרנו 183/16), 

כפי שהובאה בדין וחשבון השנתי לשנת 2016 בעמוד 157. הנציב קבע בעניינה של אותה 

תלונה, כי אין מניעה שבית הדין יצטט בפסק דינו קטעים נבחרים מדברי באי כוח הצדדים 

כפי שנכתבו בסיכומיהם או בבקשותיהם השונות, אך הוסיף: "על מנת למנוע לזות שפתיים, 

טוב יעשה בית הדין אם ידאג שההחלטה תיכתב בלשון בית הדין ... אין זה לכבודו של בית 

הדין להעתיק קטעים שלמים מבקשות אחד הצדדים, דבר המביא לטעויות מביכות". המתלונן 

מטעים, בהמשך לדברי הנציב הקודם, כי אין בהתנהגות כזו כדי "לקיים, ואף להגביר, את 

האמון בשיטת המשפט בכלל ובמעשה השפיטה בפרט". 

להדגמת היקף ההעתקה צירף המתלונן לתלונתו עותק של פסק דין ובו מסומנים הקטעים 

המועתקים בצבע, כשהוא מציין באופן מפורט את דבר ההעתקה ואת המקורות מהם נלקחו 

הקטעים שבפסק הדין; טבלה המשווה בין פסק דין למסמכי המקור עליהם נסמך השופט; וכן 

את מסמכי המקור עצמם. הסימונים של המתלונן וכן הטבלה המשווה מעידים אכן על העתקה 

מסיבית של קטעים נרחבים בני עשרות עמודים, בתוך פסק הדין. טענותיו העובדתית של 

המתלונן, בכל הנוגע לדרך כתיבת פסק הדין על ידי השופט, נכונות היו אפוא.

עמדת המתלונן הינה, כי "ההעתקה הגורפת מעידה על משוא פנים מובהק והעדפה בוטה לצד 

אחד, על אי שיקול דעת משפטי, ועל מעילה של השופט בתפקידו השיפוטי". לדעת המתלונן, 

השופט אף הפר את חוק זכויות יוצרים "בכך שהשתמש בפרי עמלם של אחרים להפיק תועלת 

 (copy and paste) 'לעצמו", והוא מוסיף: "פסק הדין נכתב במהירות פעולת 'העתק והדבק

- אפילו ללא מראית עין של שקילת הראיות והעדויות, התלבטות והחלטה אובייקטיבית 
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ללא משוא פנים. ובפרט שמדובר בהיקף ראיות נכבד. מכיוון שאין הנמקה לקביעות כב' 

השופט, המועתקות כולן מכתבי הנתבעת ומן ההחלטה הזמנית, אין מראית עין של שיקול 

דעת בפסק הדין ואין מראית עין של צדק. אין בפסק הדין רציונל להחלטה בניסוח עצמאי 

המוכיח שיקול דעת וחשיבה עצמאית, ואין הנמקה המראה התחשבות בשני הצדדים. נחזה 

כי ההחלטה העצמאית היחידה של השופט היתה וויתור על החלטה עצמאית. אין נימוקים 

בפסק הדין להחלטת כב' השופט לבחור בטענות הנתבעת ... גם כאשר נראה כי פסק הדין 

מנמק את החלטתו, אלה הם נימוקים אשר כולם מועתקים כלשונם מכתבי הנתבעת באופן 

מגמתי וחד צדדי". כן הוא מוסיף: "פעולת 'העתק-הדבק' (copy and paste) אינה משקפת 

את שיקולי השופט אלא את שיקולי מי שכתב את מסמכי המקור. במקרה דנן, שיקוליו של 

צד לתביעה, תוך קיפוח והתעלמות מטיעוני התובע". 

המתלונן הפנה, בהקשר זה, גם למשפט המשווה המדגיש, לדבריו, את החומרה היתרה שיש 

לראות במעשה העתקה שיפוטי – 

"(1) בפסק הדין בבריטניה, בשנת 2013 (Crinion v IG Markets Ltd), של בית 

 ,(Court of Appeal of England and Wales) המשפט לערעורים באנגליה ווילס

התייחס אב בית הדין אנדרהיל (Lord Justice Underhill), סגן נשיא בית המשפט 

לערעורים, לעובדה כי כמעט כל פסק הדין שעליו הוגש ערעור נלקח מילה במילה 

מסיכומי הצד השני. כיוון שמראית עין חשובה, החליט שהרושם שנוצר הוא 

שהשופט המעתיק לא עמד במשימה של התחשבות בשני הצדדים באופן עצמאי 

ללא משוא-פנים (סעיף 13). לפי כב' השופט אנדרהיל, כאשר שופט מעתיק עליו 

לציין עובדה זו במפורש ולהבהיר ששקל במלואם את סיכומי שני הצדדים, שכן 

ככל שגדלה ההסתמכות על חומר שסיפק צד אחד בלבד, כך גדל הסיכון שהשופט 

לא יעשה משפט צדק לצד השני, ובכל מקרה, זה הרושם שיווצר (סעיפים 16, 

 ,(Sir Stephen Sedley) 44). לדברי שופט אחר שישב בהרכב, כב' השופט סדלי

להעתיק סיכומי צד אחד פירושו להתעלם מכך ששיפוט צריך להיות מנומק, 

כלומר, להסביר לצד שלא זכה מדוע הפסיד: הכרה שטחית בטיעוני הצד שהפסיד 

אין בכוחה לתקן השמטה זו, 'גם הצד שלא זכה ראוי לקבל כבוד באמצעות פסק 

דין מנומק' (סעיפים 38-39). 

 ,(electronic plagiarism) 'בית המשפט סירב לקבל מה שהוא כינה 'פלגיאט אלקטרוני

אשר משקף ניהול צדק באופן גרוע, כי מראית עין חשובה (סעיף 39).

(2) בפסק דין בסינגפור, בשנת 2019 (Huat v Public Prosecutor) של בית 

המשפט הגבוה (High court, מקביל למחוזי אצלנו), קבע כב' השופט עבדאללה 

(Aedit Abdullah) כי בשל היקף העתקה משמעותי מסיכומי צד אחד בפסק דין 

של שופט בבית משפט אזורי, אי אפשר לומר כי היתה בו הכרעה של הנושאים 
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הנידונים או כל החלטה בכלל על ידי אותו שופט. כב' השופט עבדאללה דיבר 

על חובת שופטים לתת החלטות מנומקות (סעיף 19): חובת ההנמקה מבטיחה כי 

הצדדים יהיו מודעים מדוע זכו או הפסידו; כי בכך תמנע שרירותיות; וכי הצדק 

ייעשה וייראה והשקיפות של מערכת המשפט תגדל. כב' השופט עבדאללה גם ציין 

שההעתקה גורפת של טיעוני צד אחד מבלי לשקול ולדון בטענות שני הצדדים 

נותנת רושם של דעה מוקדמת או משוא-פנים מצד השופט (סעיף 23). על השופט 

להביע דעתו מדוע הוא מעדיף עמדת צד אחד, ולשם כך הוא חייב להשתמש 

במילים שלו עצמו, ולא להעתיק (סעיף 24). תוך התייחסות לפסיקה קודמת בנושא, 

קבע השופט בהחלטתו כי במקום שיכפול ללא ייחוס למקור, יש לצטט, וציטוט 

מסיכומים צריך לבוא עם הסבר מדוע מובא הציטוט וכיצד הוא רלוונטי למקרה 

הנדון (סעיף 26). אחרת, מתעורר ספק עקב ההעתקה אם השופט כלל נתן דעתו 

לעימות המשפטי הנדון ונוצר רושם של 'פעולה מכאנית' המתעלמת מן הנקודות 

המיוחדות במקרה המסויים שאין בה השקפה חסרת-פניות המצופה מן השופט (סעיף 

26). לפי כב' השופט עבדאללה, פסק דין המועתק מסיכומי צד אחד אין בו הכרעה 

שיפוטית, ועולה ממנו שהשופט זנח את תפקידו השיפוטי, או לפחות שלא נראה 

כי נעשה צדק (סעיף 37). הדרישה היא שהעובדות המאומצות על ידי בית המשפט 

חייבות להיות תוצאה של המחשבה השיפוטית העצמאית של השופט (סעיף 42). 

בסופו של דבר, כאשר פסק הדין מתבסס באופן ניכר על סיכומי צד אחד, השאלה 

העומדת בפני בית משפט לערעורים היא האם הפעיל השופט את שיקול הדעת 

הנדרש ממנו ביחס לעובדות (סעיף 48). בהיעדר כל הערכה של השופט את סיכומי 

שני הצדדים, ובהיעדר כל שקילת טענות צד אחד כנגד השני, לא נמצא כל שיקול 

הדעת של השופט בעניינים שלפניו: אין זאת רק טעות בשיפוט אלא שיפוט בשם 

 not merely an error of the exercise of judgment but a judgment in) בלבד

name only; סעיף 52). 

 Union Public) 2021 (3) בפסק דין בהודו, שהוא הדוגמא האחרונה ביותר, בשנת

Service Commission v. Bibhu Prasad Sarangi and Others) קבע בית 

 High) כי פסק דין של בית משפט גבוה (Supreme Court) המשפט העליון בהודו

Court , מקביל למחוזי אצלנו) הוא חסר תוקף בגלל העובדה שחלקים מפסק הדין 

הועתקו על ידי בית המשפט מהחלטה של בית דין מנהלי מרכזי מבלי שהשופטים 

הפעילו שיקול הדעת עצמאי. בית המשפט העליון קבע כי גזירה, העתקה והדבקה 

מוסיפה נפח לפסק הדין של בית המשפט הגבוה, אבל פעולה זו לא יכולה להחליף 

שיקול דעת, שהוא מהותי לתהליך משפטי (סעיף 7). בית המשפט הוקיע את מנהג 

הגזירה, העתקה והדבקה, שיצרה רק חזות של נימוק משפטי, ללא מהות, שהיא 

לבו של התהליך המשפטי, ואין ביכולת החזות לספק נחמה וסיפוק לצד המתדיין. 

לפי בית המשפט, איכות הצדק היא הנותנת לגיטימציה למערכת המשפט כולה. 
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פסקי דין נוספים מן העולם, אשר לא צורפו כאן, ראויים לאזכור: פסק דין של בית 

 United States v. Jenkins, 60 M.J. 27 ,הדין לערעורים של הצבא באמריקה

2004)). מצוי בכתובת זו: https://cite.case.law/mj/60/27; פסק דין של בית המשפט 

 Tomaskie v. Tomaskie, Mont., 625 P.2d 536, ,העליון במונטנה, ארצות הברית

https://www.courtlistener.com/] :38). מצוי בכתובת זו St.Rep. 416, (1981

opinion/877600/tomaskie-v-tomaskie/?q=cites%3A(877636; פסק דין של 

 Trieschmann v. Trieschmann, ,בית הדין לערעורים בוויסקונסין, ארצות הברית

https://scholar.google.com/ :504). מצוי בכתובת זו N.W.2d 433, 434 (1993

scholar_case?q=504+N.W.2d+433&hl=en&as_sdt=6,33&case=574646

."9972425419550&scilh=0

כן הלין המתלונן על עיכוב ניכר שחל במתן פסק הדין ועל כך שעל פסק הדין חתמה נציגת 

ציבור שלא נטלה חלק בשמיעת התיק (כשהצדדים הסכימו על החלפת נציג הציבור), וזאת 24 

שעות בלבד לאחר מינויה ולאחר שהשופט העביר לעיונה את טיוטת פסק הדין, וזאת למרות 

שמדובר בתיק מורכב מאוד ורחב היקף.

לגופה של טענת ההעתקה השמיע השופט בתגובתו לתלונה תשובה אחת בלבד – לדבריו, "אין 

מדובר ב'העתקה' כמכלול אלא לכל היותר בליקוט של טענות בהן השתכנעתי, לפיכך טענות 

[הנתבעת] בסיכומיה וההחלטה בהליך הזמני היוו נדבך מרכזי בפסק הדין". אלא, שאין יסוד 

לטענה, כי מדובר ב"ליקוט של טענות" וכמו כן התברר, כי השופט העתיק תשובה זו לנציב 

מתוך סיכומי הנתבעת בערעור שהגיש המתלונן על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה. 

בפגישה שקיים הנציב עם השופט שינה השופט את טעמו, לקח אחריות על התנהלותו והביע 

עליה צער. הוא הטעים, כי יצא לשבתון בעיצומה של תקופת הקורונה, שתחילתו בשבתון 

כתיבה, על התחייבותו ליתן את פסק הדין בתקופת השבתון ועל הלחץ והמתח בו היה שרוי 

אותה עת. כן סיפר השופט על קורותיו, כשכיהן תחילה כרשם ולאחר מכן שנים רבות כשופט.

בהתייחס לעיכוב במתן פסק הדין על ידו מסר השופט, כי העיכוב נבע מהיקפו העצום של 

התיק, עומס התיקים שלדבריו רבץ עליו ומנסיבותיו האישיות. אשר לנציגת הציבור מסר 

השופט, כי לא עלתה אצלו תמיהה שעה שהיא מסרה את הסכמתה לפסק דינו הארוך בתוך 

יממה בלבד וכי הדבר לא מסור לאחריותו. 

בהחלטתו בתלונה הטעים הנציב, אשר לדרך כתיבת פסק הדין, כי כחלק מעצמאותו השיפוטית 

של השופט להכריע בדין מסורה בידו גם החירות לנסח ולנמק את פסק דין לפי מיטב הבנתו 

והכרתו. מדובר, אפוא, ב"עצמאות הביטוי", המסורה לשופט. ואכן, פסק דין ניתן לכתוב 

ולנסח בדרכים רבות, שחזקה על השופט, שכאמור הינו שופט ותיק ומנוסה ואף שימש קודם 

למינויו כרשם, כי כל אלו ידועות לו. 
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אין מניעה, כי בפסק הדין יביא השופט, אפילו על דרך ההרחבה, מתוך החומר המצוי בתיק, 

ובכלל זה מתוך דברי הצדדים בסיכומיהם, מתוך החלטות שיפוטיות או מתוך הוראות הדין, 

והכל כפי שמוצא השופט לנכון. על כל פנים ברור הוא, כי הדברים המובאים על ידי השופט, 

כשהוא מוצא להביאם כמעט מילה במילה, צריכים להיות מובאים על דרך הציטוט או על 

דרך ההפניה, ולא באופן הנחזה להיות פרי כתיבה או יצירה של השופט עצמו, בלא לייחס או 

להפנות את הדברים לאומריהם. אין מקום אפוא להעתקה גורפת של חומרים לתוך פסק דין, 

כפי שעשה השופט בפסק דינו. 

הנציב הוסיף, כי אכן, צודק המתלונן כשהוא מפנה לדברי הנציב הקודם, השופט (בדימוס) 

אליעזר ריבלין, אשר נדרש לסוגיה דומה של דרך כתיבת פסק דין בבית הדין הרבני. לכך 

הוסיף הנציב, כי לסוגיה קרובה נדרש הוא עצמו, בהקשר להתנהגותו של היושב בדין שלא 

אגב תפקידו השיפוטי, בתלונה שהוגשה לו בעניין טענה להעתקה של ספר שכתב קאדי בבית 

הדין השרעי. וכך נאמר בעניין זה בתמצית החלטה 422/19 מיום 6.10.19, "על טענה להפרת 

זכויות יוצרים בספר שפרסם קאדי שרעי": "בתלונה שהוגשה על קאדי שרעי נטען, כי חלקים 

רבים בספר שפרסם אינם אלא העתקה גורפת של מקורות ודברי מלומדים, שלא הובאו כציטוט 

ומבלי שהקטעים יוחסו לכותביהם ... הבירור העלה, שאכן קטעים רבים המובאים בספרו של 

הקאדי אינם אלא העתקה של דברים, כלשונם, מתוך ספרי מלומדים שונים בכל הנוגע לדין 

השרעי. הדבר נעשה על ידו שלא כציטוט, ומבלי להפנות למקורות עצמם – לא במסגרת 

הטקסט עצמו ואף לא על ידי איזכור פרטני של המובאות ... יש להבהיר כי התנהלות מעין 

זו אינה ראויה, משיש בה, לכאורה, משום פגיעה בקניינם הרוחני של המחברים, שמדבריהם 

הביא הקאדי, בזכות היוצרים הכלכלית ובזכות היוצרים המוסרית שלהם. הזכות להיות מוכר 

כיוצר היצירה, זכות הנובעת בין היתר מחובת ההגינות, זוכה להכרה כמעט בכל שיטות 

המשפט ובכלל זה גם במשפט המוסלמי".

הנציב ציין, כי דברים אלה עניינם, אמנם, בספר שחיבר היושב בדין, ואולם הדברים חלים 

לטעמו, מקל וחומר, לגבי דרך ניסוחו של פסק דין, המגלם בחובו את גולת הכותרת של 

המעשה השיפוטי עצמו - ההכרעה בדין בהליך שהונח לפתחו של השופט.

לצורת כתיבת פסק דין, שלא על דרך העתקה, חשיבות בהיבט נוסף, שכן פסק הדין חייב 

להיות מנומק ולשקף הכרעה בדין של השופט עצמו. דהיינו, אין די בהבאת חומרים מתוך 

התיק אלא שהשופט מחוייב להתייחס לסוגיות העומדות בפניו, לבאר לנמק ולהסביר, מה 

טעם מצא להעדיף טענות מסוימות על פני אחרות ומדוע מצא לאמצן ולהכריע על פיהן את 

הדין. ודוקו - הנמקתו של השופט נדרשת לא רק לטובתם של בעלי הדין שבעניינם הכריע, 

אלא היא אף מאפשרת לערכאת הערעור להעמיד את פסק הדין במבחן הביקורת. 

ואף זאת, הוסיף הנציב - העתקה נרחבת של חומרים בפסק דין, כפי שעשה השופט, עשויה 

לפגוע באמון בעלי הדין כמו גם באמון הציבור, במעשה השיפוטי ובתדמיתה של המערכת. 

שעה שחלקים נרחבים של פסק הדין אינם אלא פרי העתקה גורפת של האמור בסיכומי 
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המשיבה, ואף בלא התייחסות כלשהי לסיכומי התשובה שהגיש המתלונן, הייפלא הדבר כי 

נשמעת טענה של משוא פנים ומועלה החשש, כי דעתו של השופט היתה נעולה לחובתו של 

המתלונן, ולדידו השופט אף לא הואיל לקרוא את סיכומיו ולהעמיד את טענותיו וטיעוניו 

של המתלונן במבחן הביקורת? היפלא הדבר כי מועלית טענה, כי השופט לא הפעיל שיקול 

דעת עצמאי ולא בחן את החומר שבפניו? ואין תימה כי נחזה, שבשל לחצו של השופט ליתן 

פסק דין, שנתינתו התעכבה, בתיק כה מורכב, הוא בחר שלא להתעמק בחומר שבפניו, אלא 

לעשות מלאכתו קלה תוך העתקת חומרים נרחבת? 

מכל אלה היה בידי השופט להימנע, אפילו אם תוצאת פסק דינו נכונה לגופם של דברים, כפי 

שקבע בסופו של יום בית הדין הארצי לעבודה בערעורו של המתלונן אליו.

נוכח האמור נמצאה התלונה מוצדקת בכל הנוגע לדרך כתיבת פסק הדין על ידי השופט. 

הנציב הטעים, כי אין בנסיבות האישיות אותן פירט השופט בפגישה ובהסבריו, כדי להשפיע 

על הצדקתה של התלונה בנקודה זו. אף השופט עצמו מביע, בדיעבד, צער על הדרך בה 

נקט בכתיבתו של פסק הדין. לולא נטילת האחריות לדברים על ידי השופט, אף אם היתה 

מאוחרת, ניתן היה לשקול נקיטת צעדים של ממש נגדו. ואולם, סופו של יום, בשים לב לכלל 

נסיבות העניין, ניתן להסתפק בקביעה כי התלונה מוצדקת, מתוך אמונה כי השופט הפנים 

את הדברים וכי למד את לקחו.

אשר לטענות הנוגעות לנציגת הציבור – בחינת התנהלותו של נציג ציבור לא נמסרה בחוק 

לסמכות הנציב, באשר אין הוא עונה להגדרת "שופט" שבחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, 

התשס"ב-2002. הנציב מוסמך לבחון אך ורק את התנהגותו של השופט בהקשר זה. עם זאת, 

העיר הנציב, כי לדעתו, שעה שמצאה נציגת הציבור לחתום על פסק דינו הארוך של בית הדין 

יממה בלבד לאחר שיבוצה לתיק, היה הדבר צריך, למצער, להעלות תמיהה אצל השופט ועל 

כל פנים מיטיב היה לעשות אילו פנה אליה על מנת לוודא כי עיינה כדבעי בכל החומר הרב 

שבתיק, טרם שנתנה את הסכמתה לטיוטת פסק הדין. חבל, כי כך לא נהג השופט, ולו על 

מנת למנוע לזות שפתיים. שכן, מראית העין של נציג ציבור, הנחשב חלק ממותב בית הדין, 

הנותן הסכמה לטיוטת פסק דין מורכב, בתיק רחב היקף, שאף הוא כלל אינו מכיר משלא ישב 

בו בדין, והכל תוך יממה אחת – רחוקה מלהיטיב את תדמית מערכת המשפט.

אשר לטענת העיכוב במתן פסק הדין – חרף העומס שרבץ על השופט, לדבריו, וחרף היקפו 

של התיק, שומה היה על השופט לעשות כל מאמץ ליתן את פסק הדין במועד מוקדם יותר.

התלונה נמצאה, אפוא, מוצדקת בכל הנוגע לעיכוב במתן פסק הדין ובכל הנוגע לדרך כתיבת 

פסק הדין. אשר לנציגת הציבור, בירורה של התלונה בעניין זה מוצה בהערת הנציב לשופט 

כאמור לעיל.
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תמצית החלטה )מספרנו 3/21, עניינים מקומיים(

מתיחת ביקורת חריפה בפסק דין על צד שלישי )שלא נכח בדיונים( 

וקביעת מסקנות מבלי שתגובתו תהיה לנגד עיני בית המשפט

תקציר: בעקבות בירורה של תלונה נמצא, כי בפסק דין מתח בית המשפט ביקורת חריפה על צד 

שלישי, איש ציבור, והכול מבלי לקבל את עמדתו ותגובתו קודם לכן. 

בהחלטתו הדגיש הנציב, כי שאלת סמכותו של הנציב לבחון אמירות פוגעניות בהחלטה או בפסק 

דין של בית המשפט, נבחנה עוד בימיה הראשונים של הנציבות. במספר החלטות שניתנו בשנים 

האחרונות הובהר, כי חופש הביטוי, במובן עצמאות הביטוי, חל גם על שופטים היושבים על מדין, 

דבר המבטא את עצמאותם השיפוטית, ואין מקום, ככלל, כי הנציבות תתערב בכך, כל עוד מדובר 

בעניין הנוגע למשפט. עוד הודגש, כי מלאכת השיפוט כרוכה, לעיתים, בהבעת דעה לגבי עניינים 

הנדונים במהלך המשפט, וגם אם אותה דעה עלולה לגרום לתחושה סובייקטיבית של פגיעה בצד 

זה או אחר להליך המשפטי, אין לאותו צד חסינות מפני ביקורת, כל עוד היא רלוונטית למשפט 

והיא אינה חורגת מעבר לסביר ולמידה הראויה. 

הנציב הבהיר, כי לא כך הדבר, שעה שבית המשפט מותח ביקורת חריפה על צד שלישי )שלא נכח 

בדיונים( ומגיע למסקנות מבלי שתגובתו תהיה לנגד עיני בית המשפט.

הנציב הוסיף, כי לאור העובדה שהביקורת נמתחה על איש ציבור, הרי על מנת לצמצם את הנזק 

שנגרם למתלונן, ישקול בית המשפט אם יש מקום לתקן או להבהיר את הדברים שנכתבו בפסק 

הדין בעניינו של המתלונן.

אגב בירורה של תלונה התברר כי בדיון שהתקיים בבית משפט העלתה הנאשמת טענות כלפי 

איש ציבור, אשר לטענתה, הבטיח לה לטפל בתיקה, אולם לא עשה כן.

עיון בפסק הדין העלה, כי בית המשפט הטיח בו ביקורת חריפה על איש הציבור, ורק בסיפא 

לפסק הדין התבקש איש הציבור (המתלונן) ליתן את תגובתו לטענות שהועלו נגדו במהלך 

הדיון. כמו כן, בית המשפט הורה להעביר את פסק הדין לגורם נוסף שהיה ממונה על איש 

הציבור.

בתגובה לתלונה נמסר, כי בפסק הדין הודגש שהטענות נגד המתלונן מקורן בדברי הנאשמת, 

ולאחר שבית המשפט נתן אמון בדברי הנאשמת, ניתן פסק דין, והמתלונן נדרש להגיש לתיק 

את התייחסותו המפורטת לטענותיה של הנאשמת. 

הנציב הבהיר, כי שאלת מתיחת ביקורת או אמירות פוגעניות בפסק הדין כלפי מי שאינו צד 

למשפט, נבחנה עוד בימיה הראשונים של הנציבות, בעקבות תלונה שהופנתה לנציבות בה 

התלונן עורך דין, שלא היה בעל דין בהליך המדובר, על התבטאויות קשות וחריפות כלפיו 
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שנכתבו בפסק הדין. הנציבה הראשונה, כב' השופטת (בדימוס) ט' שטרסברג – כהן, קבעה, כי 

בירורה של התלונה מצוי בסמכותה ומצאה אותה מוצדקת. ועקב כך אף הופצה חוות דעתה 

בעניין "ביקורת על עורך דין בפסק דין" (חוות דעת 1/04, מיום 31.12.03)".

ברבות השנים ניתנו החלטות נוספות שעניינן התבטאויות פוגעניות של שופט במסגרת 

החלטה שיפוטית, בין שהיה מדובר במי שהינו בעל דין ובין שמדובר בגורם אחר, כגון עד 

במשפט. התבטאויות אלה נבחנו, בין היתר, באמצעות מבחני המידתיות, הסגנון והרלוונטיות 

שלהן להכרעה בהליך, תוך שנקבע, כי ככל שהדברים בוטים יותר, קשים יותר ואינם דרושים 

להכרעה במשפט, כך לא תתקבלנה האמירות כלגיטימיות. כן נבחנה השאלה, האם היה בידי 

המתלונן להתגונן מפני הדברים, טרם מתן ההחלטה.

במספר החלטות שניתנו, בשנים האחרונות, על ידי הנציב, נקבע, כי חופש הביטוי, במובן 

עצמאות הביטוי (תמצית מספרנו 302/15), חל גם על שופטים היושבים על מדין, דבר המבטא 

את עצמאותם השיפוטית, ואין מקום, ככלל, כי הנציבות תתערב בכך, כל עוד מדובר בעניין 

הנוגע למשפט. עוד הודגש, כי מלאכת השיפוט כרוכה, לעיתים, בהבעת דעה לגבי עניינים 

הנדונים במהלך המשפט, וגם אם אותה דעה עלולה לגרום לתחושה סובייקטיבית של פגיעה 

בצד זה או אחר להליך המשפטי, אין לאותו צד חסינות מפני ביקורת, כל עוד היא רלוונטית 

למשפט והיא אינה חורגת מעבר לסביר ולמידה הראויה. הנציב הדגיש, כי לא כך הדבר 

בענייננו, שעה שבית המשפט מותח ביקורת חריפה על צד שלישי (שלא נכח בדיונים) והגיע 

למסקנות מבלי שתגובתו תהיה לנגד עיני בית המשפט.

הנציב קבע, כי אין חולק שבמקרה דנן בית המשפט לא ביקש ולא קיבל את תגובת המתלונן 

לטענות הנאשמת, טרם מתן פסק הדין. בית המשפט קיבל את דברי הנאשמת כהווייתם, ורק 

בסיפא של פסק הדין, התבקשה המזכירות להעביר העתק ממנו להתייחסותו המפורטת (של 

המתלונן), ולהעביר העתק נוסף למי שהיה ממונה על איש הציבור. דהיינו רק לאחר מתן פסק 

הדין, בו נמתחה כאמור ביקורת חריפה על המתלונן, נתבקשה תגובתו לטענות שהועלו נגדו. 

עם מצב דברים זה לא ניתן להשלים. לאור האמור לעיל, התלונה נמצאה מוצדקת. 

לסיום הוסיף הנציב, כי בשל הצורך לצמצם את הנזק שנגרם למתלונן, ישקול בית המשפט 

אם יש מקום לתקן או להבהיר את הדברים שנכתבו בפסק הדין בעניינו של המתלונן.
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תמצית החלטה )מספרנו 413/21, שלום(

על התבטאות בלתי הולמת בהחלטה והשלכותיה

תקציר: חשוד נעצר לאחר שהתברר כי הוא העלה מספר רב של סרטונים לרשת החברתית המתעדים 

שוטרים, ובעיקר שוטרות, בעת עבודתם, תוך מלל מיני ברקע של הסרטונים, והוא נחשד בביצוע 

עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות והחוק למניעת הטרדה מינית. השופט שדחה את בקשת המעצר 

כתב בהחלטה, כי הפרסומים אינם פוגעניים, אלא דווקא "מחמיאים" לשוטרת. על אמירה זו נסבה 

התלונה. 

בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי בדיעבד, ולאחר בחינה נוספת של הדברים, ברור לו שהניסוח 

בו נקט היה מרחיק לכת ושגוי לחלוטין, וכי היה עליו להתנסח ביתר זהירות ולהבהיר את כוונתו 

באשר לתוכן המילים שליוו את קול )אודיו( הסרטונים, ומכל מקום להימנע מלעשות שימוש במילה 

"מחמיא", שלה יש קונוטציה חיובית שאינה מתאימה כלל לתיאור משמעות המלל שליווה את הסרטון.

הנציב קבע בהחלטתו, כי נוכח מהות ההחלטה שנתן השופט ולפי הקשרם של הדברים, המילה 

"מחמיאים" מהווה תוספת מיותרת, וניתן היה להסתפק במסקנה לפיה הפרסומים אינם פוגעניים. 

התוספת "מחמיאים" גם חורגת מהשאלה שבה נדרש השופט להכריע באותו השלב - אם קיים חשד 

סביר לביצוע עבירה, אם לאו. יש לומר את המובן מאליו, כי על שופט ליתן החלטה עניינית, ולא 

לשרבב לתוכה אמירה אשר לפי פשוטו של מקרא, יש בה משום הבעת עמדה סובייקטיבית שלו. 

עוד קבע הנציב, כי התבטאות זו ממחישה עד כמה על שופט להיזהר בדבריו, ולהימנע משימוש 

במילים מיותרות, אשר עלולות לפגוע ברגשותיו של ציבור מסויים, באופן שיקשה לאחר מכן להסביר 

בצורה משכנעת למה הייתה כוונתן או לנסות ולצמצם את הנזק שהן גרמו. בהביאו בחשבון את 

דברי החרטה וההתנצלות שהביע השופט, ואת הביקורת שערכאת הערעור מתחה על התבטאותו, 

מצא הנציב כי בהערה זו מוצה בירור התלונה.

1.  מתלוננים הלינו על דברים שכתב שופט בהחלטה שנתן במסגרת דיון שהתקיים בפניו 

בעניין מעצרו של חשוד. בהחלטתו, הורה השופט לשחרר את החשוד ללא כל תנאי, מן 

הטעם שלא הוכח חשד מספק לביצוע עבירה כלשהי. החשוד נעצר לאחר שהתברר כי 

הוא העלה מספר רב של סרטונים לרשת החברתית המתעדים שוטרים, ובעיקר שוטרות, 

בעת עבודתם, תוך מלל מיני ברקע של הסרטונים, והוא נחשד בביצוע עבירות לפי חוק 

הגנת הפרטיות והחוק למניעת הטרדה מינית.

על פי פרוטוקול הדיון, לאחר מתן ההחלטה הראשונה (החלטה לשחרר את החשוד   .2

ללא תנאים), ניתנה החלטה נוספת (להלן: ההחלטה השנייה), בה נאמר, בין היתר, כי 

השופט לא מצא לשנות מהחלטתו הקודמת, מאחר שהפרסומים אינם פוגעניים, אלא 

דווקא "מחמיאים לשוטרת". על אמירה זו נסבה התלונה על השופט. בתלונה נטען, כי 

האמירה נותנת הכשר להחפצת נשים, כי היא פסולה, שוביניסטית ובלתי ראויה, וכי 
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השופט גרם נזק אדיר למערכת המשפט ולשמם הטוב של השופטים. אחד המתלוננים 

ציין, כי הגשת התלונה על ידו, באה לאחר שקיבל עשרות פניות מצד לוחמות מג"ב 

ומפקדי משמר הגבול, שביקשו ממנו לזעוק את "זעקתם האילמת".

להשלמת התמונה נציין, כי מספר ימים לאחר ההחלטה, ניתנה החלטת ערכאת הערעור   .3

בערר שהגישה המדינה על החלטת השופט, לפיה החשוד ישוחרר בתנאים שנקבעו. 

השופט קבע, כי אינו מסכים עם קביעתו של בית המשפט קמא לפיה אין בפרסום 

הסרטונים כדי לבסס עבירה כלשהי ולו לכאורה, וגם אינו מקבל את קביעתו לפיה 

הסרטונים לא רק שלא פוגעים לכאורה בשוטרות אלא הם מחמיאים להן. סרטונים שיש 

בהם לכאורה החפצה של גוף האישה אינם יכולים להיחשב כמחמאה, ולכן הוא סבור 

שלקביעת השופט אין יסוד. 

בתגובתו לתלונה מסר השופט-הנילון, בין היתר, כי כוונתו בהחלטה הייתה שונה   .4

בתכלית מזו שהתפרשה על ידי הקוראים, ולא הייתה בה כל כוונה לתמוך במעשים 

שיוחסו לחשוד, קל וחומר, לפגוע ברגשות הציבור או נשים בפרט. כל כוונתו בהחלטה 

הייתה לקבוע כי צילום ופרסום של אדם בציבור (במובחן מ'רשות היחיד') הנה מותרת 

ככל שאין בה כדי להשפילו או לבזותו (בהתאם לס' 2(4) לחוק הגנת הפרטיות), והוא 

לא התרשם מסרטוני הוידאו הקצרים שהוצגו בפניו כי היה בהם כדי "להשפיל או 

לבזות" את השוטרת שהופיעה בהם, משלא הבחין כי הייתה בהם התמקדות באיבריה 

המוצנעים של השוטרת או הצגתה באופן מבזה אחר כפי שנטען. עוד מסר השופט, כי 

המילה "מחמיאים" כוונה להתייחס לתרגום המלל של השיר ולא לצילומי הסרטונים 

שהוצגו בפניו אשר בהם ממילא לא ראה כל גוון מיני כנטען, והיא נכתבה במטרה 

להבהיר ולהדגיש כי בניגוד למצופה, התרגום לא כלל ביטויים פוגעניים וקשים כגון 

גידופים וקללות. כלומר, לנוכח הפער הגדול בין הציפייה שלו לקרוא תרגום הכולל 

ביטויים פוגעניים מאד שיבססו את דרישת המשטרה לשנות את החלטתו הראשונה 

לבין התרגום שהוצג לו בפועל, הוא נקט בטעות במונח קיצוני מדי ("מחמיא") שנועד 

לבטא את תחושתו כי התרגום "רחוק" מלהיות פוגעני.

עוד מסר השופט כי בדיעבד, ולאחר בחינה נוספת של הדברים, ברור לו שהניסוח בו נקט   .5

היה מרחיק לכת ושגוי לחלוטין וכי היה עליו להתנסח ביתר זהירות ולהבהיר את כוונתו 

באשר לתוכן המילים שליוו את קול (אודיו) הסרטונים, ומכל מקום להימנע מלעשות 

שימוש במילה "מחמיא" שלה קונוטציה חיובית שאינה מתאימה כלל לתיאור משמעות 

המלל שליווה את הסרטון. עוד הוסיף, כי לו הייתה ניתנת ההחלטה שלא במסגרת הרצף 

הארוך של הדיונים הרבים שהתקיימו אצלו באולם והוא היה קורא אותה ביישוב הדעת 

לפני חתימת הפרוטוקול - הוא היה מתנסח באופן שונה ומבהיר את כוונתו כאמור.

השופט הבהיר, כי הוא מתנגד לכל מעשה שיש בו כדי להחפיץ נשים או כדי לפגוע   .6

בכבודן. לצערו, הניסוח השגוי גרר פרסומים בתקשורת אשר עשויים לפגוע באמון 
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הציבור במערכת בתי המשפט ואשר ייחסו לו תכונות אופי שאינן משקפות את ערכיו 

או תפיסת עולמו כלל וכלל ואלה פגעו מאוד בו ובבני משפחתו. מתוקף תפקידו כשופט 

מעצרים בבית משפט השלום, כך הוא הוסיף, הובאו בפניו בחודשים האחרונים מספר 

רב מאוד של בקשות להארכות מעצר במסגרתן יוחסו לחשודים עבירות תקיפה ואלימות 

כלפי שוטרים בדרגות חומרה שונות. בכל המקרים הללו, הוא ייחס לעבירות אלימות 

המופנות כלפי שוטרים חומרה מיוחדת מתוך הכרה בחשיבות עבודתם של השוטרים 

והחשיפה שלהם להתקפות יומיומיות בעת מילוי תפקידם. מכאן, לדבריו, שגם את 

ההחלטה נשוא התלונות יש לקרוא ולפרש ברוח אותה חשיבות והערכה שהוא מייחס 

לעבודתם של גורמים אלו.

את תגובתו חתם השופט בכך שהוא מכבד את החלטת ערכאת הערעור, ושב והביע   .7

את התנצלותו על הטעות שנפלה תחת ידו בהחלטתו, ובמיוחד על הניסוח השגוי בו 

השתמש, אשר לא שיקף כלל ועיקר את כוונתו או את תפיסת עולמו.

הנציב קבע בהחלטתו, כי השופט מאשר בתגובתו כי בחירתו במילה "מחמיאים" הייתה   .8

שגוייה ובדיעבד הוא מצר עליה, וכי כוונתו הייתה שונה בתכלית מזו שהתפרשה על 

ידי הקוראים (כוונתו הייתה למלל של השיר שליווה את הסרטונים). 

נוכח מהות ההחלטה ולפי הקשרם של הדברים, כך קבע הנציב, המילה "מחמיאים" מהווה   .9

תוספת מיותרת בהחלטה, וניתן היה להסתפק במסקנה לפיה הפרסומים אינם פוגעניים, 

שהרי השופט לא שינה מההחלטה הראשונה שניתנה על ידו. התוספת "מחמיאים" גם 

חורגת מהשאלה שבה נדרש השופט להכריע באותו השלב - אם קיים חשד סביר לביצוע 

עבירה, אם לאו. יש לומר את המובן מאליו, כי על שופט ליתן החלטה עניינית, ולא 

לשרבב לתוכה אמירה אשר לפי פשוטו של מקרא, יש בה משום הבעת עמדה סובייקטיבית 

שלו.

התבטאות זו ממחישה עד כמה על שופט להיזהר בדבריו, ולהימנע משימוש במילים 

מיותרות, אשר עלולות לפגוע ברגשותיו של ציבור מסויים, באופן שיקשה לאחר מכן 

להסביר בצורה משכנעת למה הייתה כוונתן או לנסות ולצמצם את הנזק שהן גרמו.

לאחר שהביא בחשבון את דברי החרטה וההתנצלות שהביע השופט, ואת הביקורת   .10

שערכאת הערעור מתחה על התבטאותו, מצא הנציב כי בהערה האמורה מוצה בירור 

התלונה.
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תמצית החלטה )מספרנו 38/21, שלום(

אי מתן תשומת לב מספקת, אשר הביאה לפרסום פרטי בקשה חסויה

תקציר: המתלונן הגיש בקשה לדחיית מועד דיון, בשל מחלת בתו וביקש, כי הודעתו הדחופה 

תישאר חסויה מפאת צנעת הפרט וצנעת המצב הרפואי. לדברי המתלונן, מזכירות בית המשפט 

"השחירה" את השורות שבבקשה אשר הופיעה במערכת "נט המשפט", והבקשה המקורית הועברה 

לשופט למתן החלטה. 

בהחלטתו נעתר בית המשפט לבקשה, אולם החלטת בית המשפט פורסמה כפתקית על גבי בקשה, 

כשזו אינה מושחרת במערכת "נט המשפט", באופן שמאפשר אף להדפיס את הבקשה ואת האישור 

הרפואי שצורף לה. וכך, בא כוח הצד שכנגד פנה למתלונן לאחר פרסום ההחלטה, ולאחר שצפה 

במסמכים הרפואיים.

בית המשפט הבהיר, כי הוא לא נתן כל הוראה בעניין חסיון, וכי הבקשה נותרה באותו אופן בו 

הוגשה, ולכן הוא הניח שהיא אכן חסויה וכי הטעות רובצת לפתחי עובדי המזכירות אשר לא שמו 

לבם לכך שמדובר בהחלטה על גבי בקשה אשר המגיש ביקש כי תהיה חסויה.

הנציב קבע, כי אם סבר בית המשפט שהבקשה חסויה, היה עליו, לכל הפחות, לשוב ולהדגיש בפני 

המזכירות את הצורך בחסיון הבקשה, על מנת שלא להותיר את האחריות לכך על כתפי פקיד העזר, 

אשר ראה החלטה הכתובה בפתקית על גבי בקשה, והוא פעל בהתאם להוראת השופט, ושלח את 

ההחלטה והבקשה, מבלי לקרוא את הבקשה והדרישה של המתלונן לחסיון ולצורך בהשחרת הבקשה.

המתלונן, עו"ד במקצועו, מייצג את הנתבעת בהליך נשוא תלונה זו, אשר מתנהל בבית משפט 

השלום. לטענת המתלונן, בתחילת חודש ינואר, נודע לו לדאבון לבו, כי בתו הקטנה חולה 

במחלה קשה. לפיכך, הוא הגיש לבית המשפט בקשה לדחיית דיון, תוך שהוא מציין בבקשתו 

"באותיות קידוש לבנה" שהוא מבקש שההודעה הדחופה תישאר חסויה מפאת צנעת הפרט 

וצנעת המצב הרפואי. לדברי המתלונן, מזכירות בית המשפט "השחירה" את השורות שבבקשה 

אשר הופיעה במערכת "נט המשפט", והבקשה המקורית הועברה לשופט למתן החלטה. 

המתלונן טוען, כי חרף בקשתו המפורשת להטיל חיסיון על פרטי בקשתו, החלטת בית המשפט 

פורסמה על גבי בקשה, כשזו אינה מושחרת במערכת "נט המשפט", באופן שמאפשר אף 

להדפיס את הבקשה ואת האישור הרפואי שצורף לה. לטענת המתלונן, בא כוח הצד שכנגד 

פנה אליו לאחר פרסום ההחלטה, ולאחר שצפה במסמכים הרפואיים, "וכעת מידע שהיה אמור 

להיות רק לעיני ולעיני בית המשפט בלבד" נפוץ לכל עבר.

בפתח תגובתו, מסר השופט, כי הוא מצטער ומופתע לקרוא את הטענות שהועלו בתלונה, 

וציין כי האמור בבקשה לדחיית הדיון נגע מאד לליבו. לגופן של טענות, מסר השופט, כי הוא 
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אכן ביקש לשמור על חסיונה של הבקשה ולא הורה לשנות את סיווג החיסיון שלה, ולמיטב 

ידיעתו הבקשה נותרה באותו אופן בו הוגשה, ולכן הוא הניח שהיא אכן חסויה. 

השופט מסר בנוסף, כי לאחר שקיבל הודעה נוספת של המתלונן, "שמשקפת תחושה דומה 

לתחושה העולה לצערי מהתלונה", הוא סבר שיש לקיים בדיקה מערכתית לצורך בירור 

הטענות ומניעת הישנותם של מקרים כאלה בעתיד. לפיכך, הוא פנה לאחראית על מערכת נט 

המשפט, וכן למנהלת המדור האזרחי, לבירור הטענות. במענה לפנייתו הושב לו, כי: "מדובר 

בבקשה שהתקבלה דרך המסך בקרה, נראה כי עקב טעות מצערת ועקב חוסר תשומת לב, לא 

הפכו את הבקשה לחסויה".

בהחלטתו קבע הנציב, כי למרות דברי מנהלת המדור האזרחי המודה בטעות המצערת, אין ספק 

בליבו שחלק מהאחריות רובץ לפתחו של השופט עצמו. שהרי הכותרת של הבקשה שהגיש 

המתלונן הייתה: "הודעה דחופה וקריטית לבית המשפט הנכבד ובקשה להותרת ההודעה חסויה 

מפאת צנעת הפרט והמצב הרפואי". דהיינו, גם בכותרת וגם בבקשה גופה העלה המתלונן 

את דרישתו שנסיבות הבקשה יהיו חסויים. במצב דברים שכזה, לו היה נותן בית המשפט 

את החלטתו שלא בצורת פתקית, אלא כהחלטה נפרדת, הבקשה המקורית ונספחיה לא היו 

מופיעים במערכת "נט המשפט". 

הנציב הוסיף, כי גם אם סבר בית המשפט שהבקשה חסויה, היה עליו, לכל הפחות, לשוב 

ולהדגיש בפני המזכירות את הצורך בחסיון הבקשה, על מנת שלא להותיר את האחריות לכך 

על כתפי פקיד העזר, אשר ראה החלטה הכתובה בפתקית על גבי בקשה, והוא פעל בהתאם 

להוראת השופט, ושלח את ההחלטה והבקשה, מבלי לקרוא את הבקשה והדרישה של המתלונן 

לחסיון ולצורך בהשחרת הבקשה.

התלונה נמצאה מוצדקת. 

תמצית החלטה )מספרנו 994/19(

על מעורבותו של שופט בניסיונות להשכנת השלום במקום מגוריו לאחר אירועי אלימות 

ומה בין צו המצפון ובין כללי האתיקה לשופטים 

תקציר: תלונה על מעורבותו של שופט בניסיונות להשכנת השלום במקום מגוריו, לאחר אירועי 

אלימות, נמצאה מוצדקת.

בהחלטתו בתלונה קבע הנציב, כי אין בחומר שבפניו ראיות לנטען בתלונה, כי השופט פעל ממניעים 

זרים, על מנת להיטיב עם משפחת התוקפים, ששניים מהם היו אחיו של חבר בתו, דבר האסור על 
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פי כלל 20)ב()1( לכללי אתיקה לשופטים, התשס"ז-2007, לפיו "לא יעשה שופט שימוש במעמדו 

כשופט לקידום ענין שלו או של אחר".

ואולם, אף אם תתקבל טענת השופט, כי כוונתו הייתה טובה, וכי הוא פעל מכוח צו מצפונו לגרום 

להחזרת השלום ויחסי השלווה בישוב, הרי שלא היה מקום להתערבותו, לא כל שכן באופן בו פעל, 

כשעל אחת כמה וכמה נכונים הדברים שעה שהיה עליו להניח, כפי שאכן ארע, כי יהיה מי אשר 

יטען, כי פעולותיו הונעו ממניעים זרים.

השופט ציטט בתגובתו לתלונה מדברי מהטמה גנדי, וכי כמותו הוא ציית לקריאה החשובה מכולן, 

קולו של המצפון, אף שהדבר עלה לו, לדבריו, בדמעה מרה בשל הטיעונים השקריים שלדבריו 

הועלו נגדו. על כך העיר הנציב, כי מניעיו הטובים של שופט, כטענתו, או קולו של המצפון, אינם 

מתירים לו לעשות את שביקשו למנוע כללי האתיקה. כללי האתיקה, קבע הנציב, מציבים לשופט 

רף התנהגות שאינו כרוך בקיומו של יסוד נפשי מיוחד. כך גם מניע ראוי או כוונה טובה אינם 

יכולים לשמש הגנה מפני החובה להקפיד על קיומם של הכללים, אשר נסמכים על מסורת ונוהג 

רב שנים של רף התנהגות, שעיקרו בצורך לקיים ולשמר את אמון הציבור ברשות השופטת. כך 

אף נכתב, במבוא לאותם כללים, אודות הליכותיו, אורחותיו ומידותיו הראויות של שופט, כשערב 

הוא בהתנהלותו לתדמיתם ומעמדם של השופטים כולם בעיני הציבור. 

מן החומר שבפני הנציב עלה, כי השופט נענה לפניית ראש המועצה אליו, והגיע לבקשתו לבניין 

המועצה, שם נכחו ראשי מועצה קודמים ומכובדים שונים. לאחר שיח עם ראש המועצה, הציע 

השופט, כי ייצא מנשר מהמועצה להרגעת הרוחות משני צדי המתרס, וכי מכובדים יבקרו את שתי 

המשפחות כדי להשכין שלום ולוודא כי לא תימשך האווירה המתוחה ביניהן. כן הציע השופט 

להתייעץ עם אנשי מקצוע לשם הכנת תכניות פעולה להשכנת השלום. ביציאתו מבניין המועצה 

נתקל השופט בחבר כנסת אשר למד באוניברסיטה שנתון אחד מעליו, אשר אותו הוא מכיר שנים 

רבות. משיחתו עמו הבין השופט, כי ראש המועצה פנה אליו ולעוד מספר חברי כנסת, כדי לשקול 

מהי הדרך המיטבית לטפל באירועי האלימות, והשופט נעתר לבקשת חבר הכנסת להצטרף לחברי 

כנסת נוספים )אותם הוא מכיר באופן אישי היכרות רבת שנים(, לפגישתם עם ראש המועצה. לבקשת 

ראש המועצה אף הצטרף השופט לביקור חברי הכנסת בבתי שתי המשפחות ואף נשא בפניהם דברים 

בדבר חשיבות השכנת השלום והאמון ברשויות החוק. 

בהחלטתו קבע הנציב, כי אף אם ניתן היה, והדבר אינו חף מספקות, לצרף את קולו של השופט 

לקוראים להשכנת השלום, הרי שלא היה מקום להגעת השופט לבניין המועצה. אף לא היה מקום 

להצעת השופט להוצאת מנשר מטעם המועצה, כשהשופט אף לא טרח לבדוק ולמצוא, טרם פרסומו 

של המנשר, כי זה הוצא על גבי נייר המכתבים הרשמי של המועצה כששמו שלו שורבב אליו, וכי 

האמור בו אינו מדויק. אשר לחברי הכנסת, אף אם הם מוכרים לשופט היכרות אישית שנים רבות, 

לא היה מקום להיענות לבקשה להצטרף לביקורם בבית המתלונן, באשר מדובר בחברי מפלגה 

פוליטית, כולם חברי רשימה אחת, אף לא להסב עימם בפומבי בצוותא חדא, וזאת, תוך שהשופט 

אף נוטל חלק של ממש באותו מפגש ונושא בו דברים, וכאמור יש בכך טעם לפגם אפילו אין לייחס 
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גוון פוליטי או מפלגתי למפגש. בהצטרפותו לאותו מפגש עם חברי הכנסת טמון סיכון לזיהוי 

פוליטי של השופט בפני הציבור, מה גם שעניינם של חברי הכנסת, בין כבעלי דין בהליכים שונים 

ובין כרשימה פוליטית, עשוי להגיע לפתחם של בתי המשפט.

כן העיר הנציב, כי נושא האלימות הינו נושא בוער העומד על סדר היום הציבורי. על כורחו, למרבה 

הצער, הוא אף הפך לנושא פוליטי שבעניינו מביעים רבים את דעתם ואת תוכניותיהם, ואף לכלי 

ניגוח בין ניצים שונים, כשחלקם מבקשים לגזור ממנו "קופון" ורווח פוליטי. מכל אלה היה על 

השופט להתרחק.

מאחר שמדובר בענייננו בתקיפה פלילית, אף ראוי היה לצפות, כי הנושא יובא לפתחו של בית 

המשפט, כפי שאכן ארע. שהרי, עניין המעצר של החשוד בתקיפה הובא, במסגרת ערר, לבית המשפט 

בו מכהן השופט ובפניו ממש )כשופט תורן(, כאשר הוא נהג באופן ראוי כשנמנע מלטפל בהליך.

אשר לועדת הסולחה, אין בפני הנציב ראיות להתערבותו של השופט, כנטען בתלונה, ואולם גם 

את פנייתו לבני משפחתם של המתלוננים ראוי היה לייתר.

סוף דבר, קבע הנציב, נקל להבין כיצד נתפס השופט בפעולותיו כמי שנוטל חלק פעיל בניסיון 

הסולחה שבין הצדדים, וכמי שעל פי הטענה אף קיים לו אינטרס ממשי לעשות כן וזאת על מנת 

להיטיב עם אחד הצדדים לאותו סכסוך, אף שהנציב מוכן להניח כי לא כך היו פני הדברים. מכל 

אלה היה על השופט להימנע, כל עוד הוא משמש כשופט מכהן במערכת בתי המשפט בישראל.

תמצית התלונה

המתלוננים הינם אב ובנו המתגוררים בישוב בו מתגורר גם שופט. הבן הותקף בצורה   .1

קשה על ידי שלושה תוקפים בני אותה משפחה. לשניים מן התוקפים אח, אשר נטען 

בתלונה כי הינו חבר של בתו של השופט ואף ביקש את ידה (להלן: החבר).

2.  בתלונתם טענו המתלוננים, כי השופט פעל, מאחורי הקלעים, להיטיב עם התוקפים; 

התערב בהליך החקירתי של מעשה התקיפה; ואף קיים חשש להתערבותו בעתיד בהליכים 

המשפטיים בעניין זה, וזאת בשל הקשר בין החבר לבתו. 

לדברי המתלוננים, עוד כשהיה הבן מאושפז בבית החולים ביקשו חברי רשימה פוליטית   .3

מסויימת לבקרו שם, כשלביקורם נלווה גם השופט. לתלונה צירפו המתלוננים תצלומים 

בהם נראה השופט כשהוא מסב בצוותא חדא עם חברי הרשימה, כשלפי הטענה השופט 

נלווה לביקור החל מהשלב בו הגיעו חברי הרשימה לבניין מועצת הישוב ועד לסיום 

ביקורם בבית החולים.
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המתלוננים צירפו לתלונתם גם מסמך גילוי דעת של מועצת הישוב, על גבי נייר   .4

המכתבים הרשמי שלה, בו מוזכר גם השופט, בקריאה להשבת השקט לישוב ולהוקעת 

האלימות. 

לדברי המתלוננים, בישוב מונתה ועדת סולחה, על מנת לטפל בעניינים הנוגעים לתקיפה,   .5

כשהיא אמורה להיות ניטראלית וחל איסור לעמוד עמה בקשר, למעט שני הצדדים 

לסולחה. ואולם, השופט, על פי הטענה, עמד בקשר עם הועדה; התקשר לשניים מקרובי 

משפחתם של המתלוננים על מנת שאלה יתערבו בה לטובת משפחת התוקפים; פעל 

ל"טירפוד" הסולחה מאחר שהיה בטוח כי יוכל לשחרר את אחד התוקפים ממעצרו, 

בלא שהסולחה תחייב תשלום כלשהו; וכי למרות שועדת הסולחה הטילה על התוקפים 

לפצות את הבן פעל השופט לגירושה של ועדת הסולחה מן הישוב. 

לדברי המתלוננים, התיק בבית המשפט הגיע לשולחנו של השופט ואולם הם מציינים   .6

כי "ביושר ויאמר לזכותו כי השכיל לפסול את עצמו" מלדון בו.

לדברי המתלוננים, התערבותו של השופט בכל המהלכים היתה אקטיבית וכי "רב הנסתר   .7

על הגלוי".

מאחר שבתלונה הועלו חשדות לפלילים כלפי השופט, כמו גם כלפי גורמים מסויימים   .8

במשטרת ישראל, מצא הנציב להעבירה לבדיקת היועץ המשפטי לממשלה.

היועץ המשפטי לממשלה הודיע לנציב, כי לאחר בחינת הדברים, לא נמצאה תשתית   .9

המצדיקה פתיחה בחקירה פלילית בעניין. לדבריו, חקירת אירוע התקיפה לוותה כמעט 

מראשיתה על ידי פרקליט מלווה של פרקליטות המחוז וכי לא נמצא בסיס לטענה בדבר 

מעורבותו של השופט בשלבי קבלת ההחלטות בתיק או לחשד לפגיעה בטוהר המידות 

של מי מבין חוקרי משטרת ישראל.

משכך, החל הנציב לברר את היבטיה האתיים של התלונה.  .10

תגובת השופט

בתגובתו לתלונה התייחס השופט להשתלשלות האירועים הרלבנטית. לדבריו, מדובר   .11

בישוב קטן ושקט בו בעקבות אירוע האלימות המתואר בתלונה התרחשו בו אירועי 

אלימות נוספים. באווירה נפיצה זו ניסו ראש המועצה ומכובדים נוספים להרגיע את 

הרוחות, ללא הצלחה, ואף התפתחו עימותים בין צעירים בישוב לבין ראש המועצה 

– עימותים שהתפתחו לחילופי דברים קשים, על סף אלימות ממש. נסיונו של ראש 

המועצה להרגיע את הרוחות אף הוא לא צלח ואווירת האלימות בישוב נמשכה ואף 

הפכה מתוחה יותר. בשלב מסוים, מספר ימים לאחר אירועי האלימות, פנה אל השופט 
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ראש המועצה וביקש להתייעץ איתו לגבי האופן שבו ניתן לטפל באירוע, אשר ברור 

היה כי הוא עלול להתפתח ולהסלים במהירות. הפניה לשופט נעשתה, לדברי השופט, 

נוכח מעמדו בישוב והידיעה שאינו מונע משיקולים פוליטיים וכי הוא נתפס כאדם אשר 

טובת הישוב עומדת בראש מעיניו. 

לדברי השופט, הוא הגיע לבניין מועצת הישוב בו נכחו אותה עת ראשי מועצה קודמים   .12

וכן מכובדים, ולאחר שיח עם ראש המועצה, הציע השופט כי ייצא מנשר מהמועצה 

להרגעת הרוחות משני צדי המתרס, וכי מכובדים יבקרו את שתי המשפחות כדי להשכין 

שלום ולוודא כי לא תימשך האווירה המתוחה ביניהן. בנוסף הציע השופט, לדבריו, 

להתייעץ עם אנשי מקצוע לשם הכנת תכניות פעולה להשכנת השלום ולמיגור האלימות, 

הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך.

לדברי השופט, לאחר שיחתו עם ראש המועצה הוא פנה לדרכו וביציאתו מהבניין נתקל   .13

בחבר כנסת אשר למד באוניברסיטה שנה מעליו וההיכרות בינהם היא בת עשרות שנים. 

הם בירכו זה את זה לשלום והתפתחה ביניהם שיחה קצרה ממנה הבין השופט, כי ראש 

המועצה פנה אל חבר הכנסת ולעוד מספר חברי כנסת כדי לשקול מהי הדרך המיטבית 

לטפל באירועי האלימות בישוב. חבר הכנסת ביקש מהשופט להצטרף לפגישתם של 

חברי הכנסת עם ראש המועצה. לדברי השופט, לאחר שהתברר לו כי הוא מכיר באופן 

אישי את חברי הכנסת שאמורים להגיע לפגישה, כי לא יהיה שום שיח או הקשר פוליטי 

למפגש, וכי לחברי הכנסת שזומנו עשויה להיות תרומה של ממש לפתרון הבעיה, הסכים 

לשוב לפגישה משותפת עם ראש המועצה. 

השופט מציין, כי לאחר פגישה קצרה יחסית ביקש ראש המועצה מהנוכחים לבקר בבתי   .14

שתי המשפחות, כדי לנסות ולעצור את סבב האלימות הגואה ולבקשתו הצטרף גם השופט 

לביקור זה. במהלך הביקור בבתי המשפחות הציג השופט לדבריו בפני בני המשפחות 

עת עמדתו, בקצירת האומר, אודות חשיבות שמירת השקט וההרמוניה בישוב, וכי אף 

שאת שנעשה אין להשיב, העתיד נמצא בשליטת בני הישוב כששומה עליהם לנהוג 

בבגרות ובחוכמה כדי לעצור את כדור השלג המתגלגל, תוך שהשופט מדגיש לדבריו 

כי יש ליתן אמון ברשויות החוק ובכך שיפעלו למיצוי הדין עם הנוגעים בדבר. בכך 

תמה, לדברי השופט, מעורבותו בעניין. השופט מטעים, כי הבסיס למפגש והדברים 

שנאמרו במסגרתו לא נגעו בכל נושא פוליטי וכך גם הפעילות שנעשתה בעקבותיו. 

לדבריו, אם היה סיכוי, ולו הקטן ביותר, כי הפעילות תקבל גוון פוליטי, הוא היה נמנע 

ממעורבות כלשהי, ללא היסוס. בעקבות המאמצים המשותפים של כל הנוגעים בדבר, 

חדלו, עד לעת הזו, אירועי האלימות הקשים בישוב והשקט בו הושב על כנו.

לדברי השופט, מכתב התלונה כולל השמצות שקריות לחלוטין, שלא נועדו אלא להכפיש   .15

את שמו וליתן רוח גבית לאלה החפצים באלימות. 
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אשר לטענה, כי השופט הצטרף לביקור בנו של המתלונן בבית החולים, יחד עם חברי   .16

הרשימה, מסר השופט, כי טענה זו אינה נכונה מבחינה עובדתית, שכן הוא כלל לא 

ביקר את בנו של המתלונן, לא בבית החולים ולא בכל מקום אחר. הביקור היחיד שערך 

השופט היה בבית המתלונן בנסיבות המתוארות על ידו לעיל, יחד עם מכובדים ועם 

חברי הכנסת הנזכרים. כפי שציין, מטרתו היחידה של אותו ביקור הייתה הרגעת הרוחות, 

ללא שום תכלית פוליטית או אחרת. אף הדברים שנאמרו באותו ביקור היו, לדבריו, 

ענייניים, נטולי גוון פוליטי, ונועדו לסייע במציאת פתרון לסכסוך, בדרכי נועם. 

אשר למנשר המועצה, שמו של השופט שורבב אליו, לדברי השופט, שלא בידיעתו   .17

וללא הסכמתו. בעקבות הכללת שמו במנשר פנה השופט אל ראש המועצה, דרש כי 

יחדל לעשות שימוש בשמו וכן הבהיר כי די בפעולות שעשה עד כה, וכי אין בכוונתו 

להתערב עוד באירוע. ואמנם, הודעות ומנשרים נוספים, שהוצאו בשלב מאוחר יותר, 

לא כללו את שמו של השופט. השופט הוסיף, כי למרות שמנוסח המנשר עלול להשתמע 

כאילו השופט נכח בביקור אצל כל המשפחות ששמן נזכר במכתב, למעשה הוא ביקר 

רק פעם אחת אצל שתי המשפחות שהיו מעורבות בארוע התקיפה, הא ותו לא.

לדברי השופט, הטענות כי עמד בקשר עם גורמים בועדת הסולחה; "טרפד" את מהלכי   .18

הסולחה; ואף גרם לגירושה של ועדת הסולחה – אינן אמת.

השופט הטעים, כי גם הטענה לפיה הוא פעל מתוך מניעים אישיים לטובת מי שביקש   .19

את ידה של בתו, שקרית. בתקופה המדוברת הקשר בין החבר לבתו לא היה מבוסס וכי 

גם היום טרם הוחלט למסד קשר זה. התערבותו בסכסוך האלים שהתגלע בישוב לא 

הייתה קשורה, בשום אופן, למערכת היחסים בין השניים או לאינטרסים של מי מבני 

משפחתו של החבר.

השופט מדגיש, כי כמובן הוא גם לא התערב ולא פעל בנושאי החקירה במשטרה או   .20

ההליך הפלילי בבית המשפט.

השופט מצא לצטט בתגובתו לתלונה מדברי מהטמה גנדי: "'ישנם זמנים בהם עלינו   .21

לציית לקריאה החשובה מכולן, קולו של המצפון שלנו, למרות שצייתנות כזו עלולה 

לעלות דמעה מרה או יותר מכך". לדברי השופט, בדיעבד, הוא יכול להעיד בצורה 

הברורה והחדה ביותר, כי הוא פעל ממניעים ישרים והגונים כדי לנסות למזער, ככל 

הניתן, את הנזקים מארוע האלימות בישוב ולהביא להרגעת הרוחות. לדבריו: "למרבה 

הצער, הדמעה המרה כבר זלגה, נוכח הטיעונים השקריים שהעלו המתלוננים, הניסיון 

המגוחך לקשור את שמי למעורבות פוליטית כלשהי, והטיעון השקרי והלא ראוי כי 

התערבתי באירוע ממניעים אישיים, תוך עשיית שימוש במעמדי כשופט כדי לקדם 

אינטרסים של אחרים". 
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תגובות נוספות

שני בני משפחתם של המתלוננים, המוזכרים בתלונה כמי שהשופט פנה אליהם, מסרו   .22

לנציבות, כי הינם גם חברים של השופט וכי הוא פנה לאחד מהם בטלפון וביקש להיפגש 

ולשוחח עמם על מנת לבחון כיצד ניתן לקדם את השכנת השלום והשלווה בישוב, לאחר 

אירוע התקיפה, אך בפועל בסופו של דבר לא התקיימה הפגישה. הסולחה בישוב לא 

טורפדה, לדבריהם, בשל מעשי השופט אלא מאחר שמשפחת התוקפים לא הסכימה 

לשלם את סכום הפיצוי שהושת עליה על ידי ועדת הסולחה, למרות שסכום זה היה 

מקובל על המתלוננים.

מסקנות והחלטה

בהחלטתו בתלונה קבע הנציב, כי אין בחומר שבפניו ראיות לנטען בתלונה, כי השופט   .23

פעל ממניעים זרים, על מנת להיטיב עם משפחתו של החבר, בשל קשריו הנטענים לבתו 

של השופט, דבר האסור על פי כלל 20(ב)(1) לכללי אתיקה לשופטים, התשס"ז-2007, 

לפיו "לא יעשה שופט שימוש במעמדו כשופט לקידום ענין שלו או של אחר".

ואולם, אף אם תתקבל טענת השופט, כי כוונתו הייתה טובה, וכי הוא פעל מכוח צו   .24

מצפונו לגרום להחזרת השלום ויחסי השלווה בישוב, הרי שלא היה מקום להתערבותו, 

לא כל שכן באופן בו פעל, כשעל אחת כמה וכמה נכונים הדברים שעה שהיה עליו 

להניח, כפי שאכן ארע, כי יהיה מי אשר יטען, כי פעולותיו הונעו ממניעים זרים.

השופט ציטט בתגובתו מדברי מהטמה גנדי, וכי כמותו הוא ציית לקריאה החשובה   .25

מכולן, קולו של המצפון, אף שהדבר עלה לו, לדבריו, בדמעה מרה בשל הטיעונים 

השקריים שלדבריו הועלו נגדו. אלא שמניעיו הטובים של שופט, כטענתו, או קולו 

של המצפון, אינם מתירים לו לעשות את שביקשו למנוע כללי האתיקה. עמדה על 

כך הנציבות עוד בימיה הראשונים, בתלונה שהגישה משטרת ישראל על שופטת של 

בית המשפט המחוזי. באותו מקרה התקשרה לשופטת עובדת זרה, שסעדה את הוריה, 

לאחר ששוטרי משטרת ההגירה ביקשו ממנה להילוות אליהם למשטרה. לדברי העובדת 

הזרה, השוטרים התעלמו מצו ארעי של בית המשפט האוסר את גירושה מן הארץ, אותו 

הציגה בפניהם. או אז, ביקשה השופטת לשוחח עם אחד השוטרים בטלפון, מסרה לו 

כי הינה שופטת וכי לאור קיומו של צו אין עילה למעצרה של העובדת הזרה. במענה 

לפניית הנציבות מסרה השופטת, כי היא סבורה כי מילאה אחר חובתה להגן על החלש 

ולמנוע פגיעת שוא בחירותו, הן כאזרחית של מדינה דמוקרטית המכבדת זכויות אדם 

והן כשופטת של בית המשפט המחוזי. עמדתה של השופטת נדחתה והתלונה עליה 

נמצאה מוצדקת (מספרנו 604/07). 
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ודוקו – כללי האתיקה, קבע הנציב, מציבים לשופט רף התנהגות שאינו כרוך בקיומו   .26

של יסוד נפשי מיוחד. כך גם מניע ראוי או כוונה טובה אינם יכולים לשמש הגנה מפני 

החובה להקפיד על קיומם של הכללים, אשר נסמכים על מסורת ונוהג רב שנים של רף 

התנהגות, שעיקרו בצורך לקיים ולשמר את אמון הציבור ברשות השופטת. כך קובע 

סעיף 2(א) לכללים, כי "כללי האתיקה לשופטים משקפים ומבטאים תפישות עומק 

ערכיות ומוסריות המהוות תשתית למעשה השפיטה ולדרכי התנהגותו ואורחותיו של 

השופט. כללים אלה מגבשים עיקרים ועקרונות מנחים השאובים ממסורת עתיקת יומין 

והמתאימים עצמם לזמננו ולמקומנו. שופט ינֵהג דרכו על פי הדין ובהתאם לכללים 

אלה וישווה נגד עיניו כל העת את הצורך לקיים את אמון הציבור ברשות השופטת". 

כך אף נכתב, במבוא לאותם כללים, אודות הליכותיו, אורחותיו ומידותיו הראויות של   .27

שופט, כשערב הוא בהתנהלותו לתדמיתם ומעמדם של השופטים כולם בעיני הציבור:

"מאז ומקדם זכו שופטים – בהם שופטי ישראל לדורותיהם – למעמד ייחודי בקהילה 

... מטבעם של דברים, מחזיק שופט בכהונתו בנאמנות בעבור הכלל. דרכו היא דרך 

הנאמן, שמשלו אין לו ולא כלום וכל אשר הוא עושה כשליח הציבור עושה הוא. 

תנאי מוקדם ליכולתו של שופט לשמש בכהונתו הוא זה, שהקהילה תרחוש אמון 

לרשות השופטת, כי תכיר בסמכותה הייחודית לשפוט, כי תקבל עליה הכרעות 

דין שנעשו. מעמד זה של הרשות השופטת ושל חבריה השופטים – מעמד של 

עצמאות, של אי-תלות ושל מי שנהנים מאמון הקהילה – מחייב כמו-מעצמו קיומן 

של מידות מיוחדות בשופט. כן נדרשת, כדבר הלמד מענינו, יצירתן של נורמות 

התנהגות ייחודיות לחיובו של השופט היחיד בהליכותיו ובאורחותיו – בהיכל 

המשפט ומחוצה לו – והכל להבטחת מעמדם המיוחד של השופט ושל הרשות 

השופטת בכללה. כך היה מאז ומעולם ... אכן, שופט הוא אדם – בראש ובראשונה 

הוא אדם – ואולם בשעה שניאות להטיל על שכמו נטל של שיפוט, ממילא חייב 

עצמו בחובות ובנטלים של חבר הרשות השופטת".

ממשיך כלל 5(ב) ומחייב את השופט "לשקוד על אי-תלותה של מערכת השיפוט, ולהקפיד   .28

על קיומה באשר יעשה, בענייני שפיטה ובכל תחום אחר שבו הוא פועל". כלל 7(א) 

מורה, כי "שופט יימנע ממעשים שאינם הולמים מעמדו של שופט או העלולים לפגוע 

בדימויה של מערכת השיפוט". אכן, כלל 16 לכללים קובע, כי "משמונה לכהונתו, אין 

מוטל על שופט לנתק את קשריו החברתיים" אך הוא ממשיך וקובע, באותה נשימה: "עם 

זאת, ראוי לו לשופט כי ייזהר בקשריו החברתיים וייתן דעתו כיצד עשויות הבריות לפרש 

את הימצאותו בחברת אדם מסוים או בחברה מסוימת". וקובע סעיף 23 (ב) לכללים, כי 

"שופט יימנע מפעילות שאינה הולמת את מעמדו כשופט או העלולה להביאו לניגוד 

ענינים עם תפקידו כשופט".

כיצד יש ליישם כללים אלה במקרה שבפנינו?  .29
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מן החומר שבפני הנציב עולה, כי השופט נענה לפניית ראש המועצה אליו, והגיע לבקשתו   .30

לבניין המועצה, שם נכחו ראשי מועצה קודמים ומכובדים שונים. לאחר שיח עם ראש 

המועצה, הציע השופט, כי ייצא מנשר מהמועצה להרגעת הרוחות משני צדי המתרס, וכי 

מכובדים יבקרו את שתי המשפחות כדי להשכין שלום ולוודא כי לא תימשך האווירה 

המתוחה ביניהן. כן הציע השופט להתייעץ עם אנשי מקצוע לשם הכנת תכניות פעולה 

להשכנת השלום, לטווח הקצר ולטווח הארוך. ביציאתו מבניין המועצה נתקל השופט 

בחבר כנסת אשר למד באוניברסיטה שנתון אחד מעליו, אשר אותו הוא מכיר שנים 

רבות. משיחתו עמו הבין השופט, כי ראש המועצה פנה אליו ולעוד מספר חברי כנסת, 

כדי לשקול מהי הדרך המיטבית לטפל באירועי האלימות, והשופט נעתר לבקשת חבר 

הכנסת להצטרף לחברי כנסת נוספים (אותם הוא מכיר באופן אישי היכרות רבת שנים), 

לפגישתם עם ראש המועצה. לבקשת ראש המועצה אף הצטרף השופט לביקור חברי 

הכנסת בבתי שתי המשפחות ואף נשא בפניהם דברים בדבר חשיבות השכנת השלום 

והאמון ברשויות החוק. 

בהחלטתו קבע הנציב, כי אף אם ניתן היה, והדבר אינו חף מספקות, לצרף את קולו של   .31

השופט לקוראים להשכנת השלום, הרי שלא היה מקום להגעת השופט לבניין המועצה. 

אף לא היה מקום להצעת השופט להוצאת מנשר מטעם המועצה, כשהשופט אף לא טרח 

לבדוק ולמצוא, טרם פרסומו של המנשר, כי זה הוצא על גבי נייר המכתבים הרשמי של 

המועצה כששמו שלו שורבב אליו, וכי האמור בו אינו מדויק, כפי שציין השופט עצמו 

בתגובתו לתלונה. 

אשר לחברי הכנסת, אף אם הם מוכרים לשופט היכרות אישית מזה שנים רבות, לא   .32

היה מקום להיענות לבקשה להצטרף לביקורם בבית המתלונן, באשר מדובר בחברי 

מפלגה פוליטית, כולם חברי רשימה אחת, אף לא להסב עימם בפומבי בצוותא חדא, 

כנחזה בצילומים שצורפו לתלונה. זאת, תוך שהשופט אף נוטל חלק של ממש באותו 

מפגש ונושא בו דברים, וכאמור יש בכך טעם לפגם אפילו אין לייחס גוון פוליטי או 

מפלגתי למפגש. בהצטרפותו לאותו מפגש עם חברי הכנסת טמון סיכון לזיהוי פוליטי 

של השופט בפני הציבור, מה גם שעניינם של חברי הכנסת, בין כבעלי דין בהליכים 

שונים ובין כרשימה פוליטית, עשוי להגיע לפתחם של בתי המשפט.

ואף זאת – נושא האלימות הינו נושא בוער העומד על סדר היום הציבורי. על כורחו,   .33

למרבה הצער, הוא אף הפך לנושא פוליטי שבעניינו מביעים רבים את דעתם ואת 

תוכניותיהם, ואף לכלי ניגוח בין ניצים שונים, כשחלקם מבקשים לגזור ממנו "קופון" 

ורווח פוליטי. מכל אלה היה על השופט להתרחק.

מאחר שמדובר בענייננו בתקיפה פלילית, אף ראוי היה לצפות, כי הנושא יובא לפתחו   .34

של בית המשפט, כפי שאכן ארע. שהרי, עניין המעצר של החשוד בתקיפה הובא, 
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במסגרת ערר, לבית המשפט בו מכהן השופט ובפניו ממש (כשופט תורן), כאשר הוא 

נהג באופן ראוי (כפי שאף מציינים המתלוננים לשבחו) כשנמנע מלטפל בהליך.

אשר לועדת הסולחה, אין בפני הנציב ראיות להתערבותו של השופט, כנטען בתלונה,   .35

ואולם גם את פנייתו לבני משפחתם של המתלוננים ראוי היה לייתר.

סוף דבר, קבע הנציב, נקל להבין כיצד נתפס השופט בפעולותיו כמי שנוטל חלק פעיל   .36

בניסיון הסולחה שבין הצדדים, וכמי שעל פי הטענה אף קיים לו אינטרס ממשי לעשות 

כן וזאת על מנת להיטיב עם אחד הצדדים לאותו סכסוך, אף שהנציב מוכן להניח כי 

לא כך היו פני הדברים.

מכל אלה היה על השופט להימנע, כל עוד הוא משמש כשופט מכהן במערכת בתי   .37

המשפט בישראל.

משכך נמצאה התלונה מוצדקת.   .38
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דרך ניהול משפטתמציות החלטות שעניינן 

תמצית החלטה )מספרנו 724/21, שלום(

על התמשכות הליכים ודחיית מועדי דיוני הוכחות

תקציר: בירורה של תלונה העלה כי רק בסוף שנת 2020 ניתן פסק דין בתביעה שהוגשה לבית 

משפט בשנת 2015.

בהחלטתו הדגיש הנציב, כי בית המשפט הוא המופקד על ניהול ההליך המשפטי ועליו להקפיד על 

קיומו ברצף וללא שהיות ודחיות מיותרות, ובכלל זה לדאוג לכך שבעלי הדין יגישו את כתבי בי-הדין 

במועד הנקוב בחוק או במועד שנקבע על ידי בית המשפט. היענות אוטומטית לבקשות להארכת 

המועד להגשת כתבי בי- דין ולדחיית מועדי דיון, אינה רצויה וגורמת להתמשכות ניכרת בהליכים. 

הנציב הוסיף, כי היושב על מדין מחויב לעשות כל מאמץ בכדי להימנע מלהגיע למצב דברים בלתי 

רצוי בו נדחים חמישה מועדי קדם משפט, וחמור מכך, גם שישה דיוני הוכחות מתבטלים, וזאת 

בדרך כלל ימים ספורים טרם הדיון, תוך אובדן זמן שיפוטי יקר ערך.

התלונה בדבר התמשכות ההליכים, נמצאה מוצדקת.

עניינה של התלונה בפציעה שנגרמה למתלונן, בשנת 2013. בשנת 2015, הגיש המתלונן   .1

את תביעתו לבית המשפט, ובסוף שנת 2020 ניתן פסק דין הדוחה את התביעה.

בירור התלונה העלה, כי בית המשפט נענה, הלכה למעשה, לכל בקשות הדחייה שהגישו   .2

בעלי הדין, וכתוצאה מכך עלה בידי הצדדים לדחות כאוות נפשם את מועדי הדיונים, 

תוך הגשת תחשיבי נזק/ תצהירים/ תשובות וסיכומים באיחור ניכר. 

3.  עוד עולה, כי בית המשפט קבע 6 מועדים לדיוני קדם משפט, ורק במועד השישי 

התקיים הדיון. לאחר מכן נקבעו שמונה מועדים לדיוני הוכחות, מועדים בהם מן הסתם 

בית המשפט פינה זמן יקר ערך ביומנו העמוס-לשמיעת הראיות, ובפועל התקיימו שני 

דיונים בלבד, כאשר חמישה דיונים נדחו בעקבות בקשות בעלי הדין ולדיון אחד ב"כ 

התובע לא התייצב. 

וכך נוצר מצב בלתי ראוי, בו תיק שנפתח בשנת 2015 והובא בפני בית המשפט בחודש 

אוגוסט 2016, הסתיים בפסק דין שניתן בסוף שנת 2020.
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הנציב הדגיש, כי הזכות למשפט הוגן היא זכות יסוד, הכוללת בחובה גם את הזכות   .4

לקיום ההליך המשפטי בתוך פרק זמן סביר. לפיכך, העיקרון המנחה מחייב ניהול משפט 

ללא דחיות והשהיות שלא לצורך. זכות זו מעוגנת בתרבות המשפטית בחברתנו, כאשר 

המסר העולה מן הפסיקה הוא, כי: "על בית המשפט לעמוד על המשמר שמשפטים 

יתחילו ויסתיימו תוך זמן סביר ולא לתת יד להתארכות דיונים מקדמיים ובקשות לַאֵחר 

דיונים אלו הגורמים ל'סחבת' בניהול המשפט ושמים מכשולים בפני עשיית הצדק" 

(רע"א 890/98 פז רן השקעות בע"מ נ' מ"י ואח' (12.2.1998). ועוד נאמר בהחלטה, כי 

סיום המשפט בתוך פרק זמן סביר מהווה אינטרס ציבורי ופרטי כאחד.

אכן, המתלונן היה שותף לכל בקשות הדחייה, בין שחלקן הוגשו על ידו ובין שהסכים 

לבקשות הצד שכנגד, ומבחינה זו תלונתו צורמת וספק אם הוגשה בתום לב.

ואולם, בית המשפט הוא המופקד על ניהול ההליך המשפטי ועליו להקפיד על קיומו 

ברצף וללא שהיות ודחיות מיותרות, ובכלל זה לדאוג לכך שבעלי הדין יגישו את כתבי 

בי-הדין במועד הנקוב בחוק או במועד שנקבע על ידי בית המשפט. היענות אוטומטית 

לבקשות להארכת המועד להגשת כתבי בי- דין ולדחיית מועדי דיון, אינה רצויה וגורמת 

להתמשכות ניכרת בהליכים. 

לפיכך, מחויב היושב על מדין לעשות כל מאמץ בכדי להימנע מלהגיע למצב דברים 

בלתי רצוי בו נדחים חמישה מועדי קדם משפט, וחמור מכך, גם שישה דיוני הוכחות 

מתבטלים, וזאת בדרך כלל ימים ספורים טרם הדיון, תוך אובדן זמן שיפוטי יקר ערך.

בנסיבות אלה, ולמרות העמדה הביקורתית כלפי התנהלותו של המתלונן, התלונה נמצאה   .5

מוצדקת כאמור לעיל.

תמצית החלטה )מספרנו 416/21, משפחה(

עיכוב במתן החלטה למזונות זמניים בניגוד להוראת נוהל של נשיאת בית המשפט העליון

תקציר: מתלוננת הלינה על עיכוב במתן החלטה בנושא מזונות זמניים לקטינים; על עיכוב במתן 

החלטה בנושא סגירת תיק יישוב סכסוך; ועל איחור משמעותי בפתיחת הדיונים. בהחלטת הנציב 

נאמר, כי ההחלטה בבקשה למזונות זמניים ניתנה כעבור חמישה חודשים מיום הגשתה, בניגוד 

להוראת נוהל של בית המשפט העליון, הקוצבת מועד של 45 ימים לכל היותר, וזאת מבלי לציין 

נימוקים מיוחדים לחריגה מהוראת הנוהל; וככל הנראה מבלי לדווח על דבר החריגה לסגנית הנשיאה 

לענייני משפחה במחוז. כן התקבלה הטענה כי חלק מהדיונים החלו באיחור ניכר מבלי להסביר 
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את פשר האיחור ומבלי לתת לבעלי הדין ולבאי כוחם הערכה מתי יתחיל הדיון. כמו כן, חל עיכוב 

במתן החלטה בבקשה לסגירת תיק יישוב הסכסוך. התלונה נמצאה מוצדקת.

מתלוננת הלינה על התמשכות ההליכים בתיק המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה;   .2

על עיכוב במתן החלטה בנושא מזונות קטינים; ועל כך שחלק ניכר מהדיונים בבית 

המשפט החלו באיחור משמעותי של בין 40 דקות לשעתיים. כמו כן, הלינה על כך 

שבקשתה לסגור את תיק הבקשה ליישוב סכסוך שהגיש הנתבע לא זכתה להתייחסות, 

והתיק נסגר רק כעבור חודשיים מבלי שהוטלו על הנתבע הוצאות, זאת, למרות שהנתבע 

לא טרח להתייצב בפגישת המהו"ת שהתקיימה ביחידת הסיוע. 

בירור התלונה העלה, כי חל עיכוב של כחמישה חודשים במתן החלטה בבקשה לפסיקת   .3

מזונות זמניים. החלטת הנציב הפנתה להוראת נוהל של נשיא בית המשפט העליון 1-12, 

"טיפול בבקשות לפסיקת מזונות זמניים", הקובעת בסעיף א', כי – 

"ככלל, יש להקפיד ליתן החלטות בבקשה לפסיקת מזונות זמניים מוקדם ככל 

האפשר, ובתוך תקופה שלא תעלה על 45 ימים ממועד הבקשה. זאת, אף אם 

המשיב לא הגיש תשובה במועד כאמור בתקנה 25(ג)-(ה), ובלבד שבית המשפט 

נוכח שהייתה המצאה כדין, של הבקשה ושל התביעה, למשיב".

בסעיף ג' להוראת הנוהל נקבע, כי –

"חריגה מן המועדים האמורים לעיל תיעשה במקרים חריגים בלבד ומנימוקים 

מיוחדים. במקרים אלו, ידווח השופט הדן בבקשה לסגן הנשיא לענייני משפחה 

בבית המשפט בו הוא מכהן, על העיכוב במתן ההחלטה ועל הנימוקים לכך".

בהחלטת הנציב נאמר, כי במקרה דנן, ניתנה ההחלטה למזונות זמניים זמן רב לאחר   .4

המועד הקבוע בהוראת הנוהל, והשופטת לא מסרה נימוקים מיוחדים לחריגה מהוראת 

הנוהל, וככל הנראה דבר החריגה לא דווח לסגנית הנשיאה לענייני משפחה במחוז.

הנציב הוסיף, כי השופטת גם לא הסבירה בתגובתה את פשר העיכוב של כחודשיים   .5

במתן החלטה בבקשת המתלוננת למחיקת בקשה ליישוב סכסוך שהגיש הנתבע, לאחר 

שלא טרח להתייצב לישיבה שנקבעה ביחידת הסיוע, וזאת מבלי ליידע את המתלוננת 

ובאת כוחה ואת עובדי יחידת הסיוע. אשר לטענת המתלוננת כי הנתבע לא חויב 

בהוצאות בגין התנהלותו זו, הרי שפסיקת הוצאות היא עניין הנתון לשיקול דעתו של 

בית המשפט, ואשר הנציב אינו מוסמך להתערב בו. עם זאת העיר הנציב, כי כאשר 

בעל דין גורם בהתנהלותו להטרחת שווא של מי מהצדדים ובאי כוחם, תוך בזבוז זמנם 

של עובדי יחידת הסיוע שליד בית המשפט, ראוי שבית המשפט יגיב על כך, למשל 

בהטלת הוצאות.



188

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

ט
פ

ש
מ

הול 
דרך ני

עניינן 
ש

ת 
טו

חל
ה

ת 
ציו

מ
ת

עוד נאמר בהחלטת הנציב, כי כפי שעולה מבירור התלונה, חמישה דיונים החלו באיחור   .6

ניכר של 40 דקות עד שעתיים. הנציב ציין, כי כפי שהעיר בעבר, יש להקפיד לקיים 

דיון שנקבע בשעה הנקובה, כאשר איחור בפתיחת הדיון; המתנה ממושכת של הצדדים; 

וביטול זמנם עלולים להיתפס כאילו בית המשפט מזלזל בזמנם של הצדדים. זאת ועוד, 

כפי שנקבע בהחלטות קודמות של הנציבות, ככלל, על בית המשפט להימנע מאיחורים 

ממושכים בפתיחת דיון שנקבע ללא סיבה חריגה, ו"במקרה בו ברור מראש, כי מדובר 

בהמתנה לא קצרה, מצופה מהשופט ליתן לבעל הדין הערכה מתי יחל הדיון – זאת על 

מנת שיהיה בידו של כל בעל דין לכלכל את זמנו ולא להיות "מרותק לאולם" (תמצית 

החלטה בתיקנו 83/18 "על איחור בפתיחתו של דיון ומתן הערכה לבעל דין מתי יחל"). 

במקרה דנן, גרם העיכוב של כשעה וחצי בפתיחת הדיון לצורך לקבוע דיון נוסף לחקירת 

הנתבע. 

התלונה נמצאה מוצדקת.  .7

תמצית החלטה )מספרנו 506/21, אזורי לעבודה(

על דחיות בשמיעתו של תיק 

ועל אי קיום ישיבת הוכחות חרף התייצבות המתלונן והעדים לדיון ודחייתו למועד אחר

תקציר: בירורה של תלונה העלה דחיות בשמיעתו של תיק ביטחון סוציאלי בבית הדין האזורי 

לעבודה, וכי סופו של יום לא התקיימה בו ישיבת ההוכחות חרף התייצבות המתלונן והעדים לדיון, 

והדיון נדחה למועד נוסף.

הסברי השופטת לגבי השתלשלות העניינים שהביאה לדחיית הדיון סיברו את האוזן, אך אין בהם 

כדי לנחם או ליתן מזור של ממש לאזרח המבקש לקבל שירות ממערכת המשפט, לא כל שכן בבית 

הדין לעבודה ובתיק שעניינו בזכויותיו הסוציאליות. 

למרות שהסבריה של השופטת הניחו את דעתו של הנציב, הוא העיר, כי דחיית מועד הדיון הראשון, 

מטעמיו של בית הדין, ראוי היתה לה שתהיה מנומקת. יתכן אף כי במקרה דנן היה מקום לעשות 

מאמץ על מנת לשמוע את עדו של המתלונן, שהתייצב לדיון ההוכחות, אף אם הדבר "אינו נהוג 

ואינו מקובל" לדברי השופטת בתיקים מסוג זה. כן הוסיף הנציב, כי הוא סבור כי בנסיבות שנוצרו 

מן הראוי לבחון כל דרך אפשרית על מנת לקיים את דיון ההוכחות מוקדם יותר מן המועד שנקבע 

עתה לשמיעתו, לאחר שדיון ההוכחות לא התקיים. 

לדברי הנציב, אף שהוא מבין את האילוצים בפניהם עמדה השופטת, מן הראוי לבחון, מההיבט 

המערכתי, את דרך קביעתם של תיקים לשמיעה בבית הדין האזורי לעבודה, על מנת להפיק את 



189

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

ט
פ

ש
מ

הול 
דרך ני

עניינן 
ש

ת 
טו

חל
ה

ת 
ציו

מ
ת

הלקחים ממקרה זה ולמנוע עוגמת נפש מבעלי דין, באי כוחם ועדים, במקרים עתידיים. הנציב הפנה 

את תשומת לבם של מנהל בתי המשפט, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה ונשיאת בית הדין האזורי 

לעבודה להיבטים המערכתיים בתלונה זו, לצורך תיקון הליקויים כפי שימצאו לנכון.

בפי מתלונן, הוא התובע בהליך, טענה ל"סחבת בלתי מוצדקת" בקיום הליך הוכחות בתיקו, 

כך שדיון ההוכחות צפוי להתקיים כשנה וחצי לאחר הגשת התביעה. בתמצית ייאמר, כי מדובר 

על דחיית דיון ההוכחות ביוזמת בית הדין מן המועד המקורי שנקבע לשמיעתו למועד אחר. 

על פי הטענה, לאחר שהצדדים התייצבו בבית הדין למועד הנדחה לא נשמע התיק בסופו 

של דבר באותו יום, וזאת לאחר המתנה מעבר לשעה אליה נקבע התיק במקור לשמיעה, 

כשהשופטת שדנה בתיק דחתה אותו למועד שלישי במספר.

בתלונה נטען, כי מועד ההוכחות המקורי נקבע כתשעה חודשים לאחר הגשת כתב התביעה; 

דחייתו למועד נוסף של חודש וחצי נעשתה בלא שניתן טעם לדחייה הנוספת; למועד השני 

התייצבו בבית הדין בשעה 12:00 המתלונן, באת כוחו והעד מטעמו כשבשעה 13:40 הודיעה 

השופטת כי לא תוכל לשמוע את התיק ודחתה את הבקשה לשמוע לכל הפחות את העד ("עד 

התובע שאינו בשליטתו, אשר הביע טרוניות רבות על עיכוב ובייחוד על אפשרות הגעה 

נוספת לבית הדין לצורך מתן עדות"), ובסופו של דבר נדחה התיק למועד שלישי במספר, 

דחייה של כשבעה חודשים נוספים.

ב"כ המתלונן, מטעם הסיוע המשפטי, ציינה כי: "לח"מ חסרו מילים להסביר התנהלות זו של 

בית הדין לתובע ולעד מטעמו שנותרו המומים מגישה כל מזלזלת של המערכת השיפוטית 

כלפיהם וממידת הסחבת בתיק שעילתו היא זכות סוציאלית עפ"י חוק הביטוח הלאומי".

תגובת השופטת

בתגובתה לתלונה מסרה השופטת, כי כתב התביעה הוגש בחודש אוגוסט 2020 והתיק הועבר 

לטיפולה בחודש ספטמבר 2020. דיון ההוכחות נקבע תחילה לחודש מאי 2021; אך בהחלטה 

שניתנה על ידי השופטת בחודש ינואר 2021 נדחה הדיון לחודש יולי 2021 בשעה 12:00. 

לדברי השופטת, בשל התארכות דיון קודם, ובשל דיון נוסף שהיה קבוע ביומן, היא נאלצה, 

בשעה 13:40 לערך, למסור לצדדים, תוך תיעוד הדברים בפרוטוקול, כי בשל נסיבות אלה 

היא נאלצת לדחות את הדיון, תוך שציינה כי מועד חדש ייקבע, ואכן דיון ההוכחות בתיק 

נקבע לחודש פברואר 2022.

אשר לטרוניית המתלונן, כי הדיון נקבע מלכתחילה לחודש מאי 2021, קרי בחלוף למעלה 

מתשעה חודשים ממועד פתיחת התיק, מוסרת השופטת, כי זהו פרק זמן הרגיל לקביעת דיון 

הוכחות בתיק ביטוח לאומי (שלא התקיים בו דיון מוקדם), והוסיפה כי, לעיתים, דיון הוכחות 

אף נקבע רק כשנה לאחר פתיחת ההליך. השופטת ציינה, כי היא מקפידה מאד לקבוע תיקים 
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ביומנה לפי מועדי פתיחתם, ולמעט במקרים חריגים (ומקרה זה לא היה חריג) התיק נקבע 

לפי תורו.

אשר לדחיית דיון ההוכחות מחודש מאי לחודש יולי 2021 הבהירה השופטת, כי השנה האחרונה 

התאפיינה במספר סגרים, בשל משבר הקורונה, ובגינם נדחה מספר רב של תיקים, דבר שחייב 

אותה לבצע שינויים מסוימים במועדי הדיונים, על מנת לשמוע קודם כל את אותם תיקים 

ישנים יותר שנדחו. בשל כך, הוסיפה וציינה השופטת, נשלחה לצדדים בתיק זה הודעה על 

דחייה קצרה ביותר (של חודש ועשרה ימים) במועד הדיון. 

יצויין, כי בתגובתה לתלונה לא התייחסה השופטת לטרוניית המתלונן, כי החלטת הדחייה 

לא היתה מנומקת. 

ומכאן לטענה בדבר דחיית דיון ההוכחות (במועד השני) חרף התייצבות הצדדים, וקביעת 

ההליך למועד שלישי בחודש פברואר 2022. לדברי השופטת, על פי הנחיות נשיאת בית הדין 

האזורי לעבודה, בו היא מכהנת, ביום בו מתקיימים דיוני ביטוח לאומי יש לקבוע חמישה 

דיוני הוכחות, כאשר לכל תיק מוקצית שעה אחת, וכך היא נהגה במקרה זה. ברוב המקרים, 

הוסיפה השופטת, ניתן לעמוד בלוח הזמנים שנקבע ולקיים את כל הדיונים פחות או יותר 

בשעה שנקבעה להם, כאשר גם אם הדיון בתיק אחד מתארך, אין משמעות הדבר כי לא ניתן 

יהיה לשמוע את יתר התיקים, שכן לא פעם קורה כי דיון בתיק אחר נמשך פחות משעה. לדברי 

השופטת, רק במקרים נדירים יחסית מתארכים דיון אחד או שניים בצורה כה משמעותית, עד 

שאין מנוס מלדחות דיון מסויים שנקבע, למועד חדש. 

לדברי השופטת, מקרה נדיר שכזה אכן אירע בעניינו של המתלונן. השופטת תיארה את 

השתלשלות העניינים ביום דיונים זה, כך: את תיק ההוכחות הראשון, שהיה קבוע בפניה 

לשעה 09:00, היא סיימה בתוך שעה, כמתוכנן; אך הדיון בתיק השני שהחל כמתוכנן בשעה 

10:00, התארך, וזאת בשל התמשכות החקירות הנגדיות, בשל הפסקת צהריים של הקלדנית 

שנמשכה מעבר לצפוי, ושיח ושיג שהתקיים עם הצדדים במטרה להגיע לעובדות מוסכמות. 

כאשר הגיעה השעה 11:00, היא השעה שנקבעה לדיון בתיק השלישי באותו היום, עשתה 

השופטת, לדבריה, הפסקה קצרה בדיון בתיק השני, וקיימה דיון קצר (בן כרבע שעה), בתיק 

השלישי. חרף רצונה הטוב של השופטת, הסתיים אחד התיקים רק בשעה 13:30 לערך (כשעה 

וחצי לאחר השעה המתוכננת). בשלב זה, הבינה השופטת, לדבריה, כי היא לא תספיק לשמוע 

את שני התיקים שנותרו ביומנה, היינו התיק שבכותרת אשר נקבע לשעה 12:00 והתיק החמישי 

שנקבע לשעה 13:00. 

השופטת מציינת, כי באותם מקרים נדירים, שבהם היא עומדת בפני "החלטה לא נעימה מסוג 

זה", הכלל המנחה אותה הוא שנכון יותר לשמוע את התיק הישן יותר. מאחר שהתיק החמישי 

נפתח בחודש ינואר 2020 (ודיון ההוכחות בו נקבע כשנה וחצי לאחר פתיחתו), בעוד שתיקו 

של המתלונן, נפתח רק בחודש אוגוסט 2020, כשבעה חודשים לאחר מכן, היה לה ברור כי 
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יש לדחות תיק זה, וכך היא עשתה, תוך התנצלות בפני הצדדים שגם נרשמה בפרוטוקול. 

השופטת מוסיפה, כי את הדיון בתיק החמישי היא התחילה בשעה 14:00 לערך (אף שהוא 

היה קבוע לשעה 13:00) וסיימה לשמוע אותו בשעה 14:20. 

אשר לטענה כי המועד השלישי נקבע לתחילת חודש פברואר 2022, מסרה השופטת כי 

כאשר נדרשת דחיית דיון היא משתדלת כי הדחייה תהיה לחודשיים-שלושה, ולא מעבר 

לכך. לצערה, במקרה זה בשל הצטברות נסיבות – פגרת הקיץ, חגי תשרי, שבתון שבו שהתה 

במהלך חודש אוקטובר, ועומס הדיונים שהיה כבד מהרגיל עקב "דחיות קורונה" רבות בשנה 

האחרונה – המועד הקרוב ביותר שהצליחה לאתר ביומן היה בתחילת חודש פברואר 2022. 

בהתייחס לבקשת המתלונן, שלא נענתה, כי בית הדין ישמע לכל הפחות את העד מטעמו 

למרות שהדיון יידחה, מסרה השופטת כי הדבר אינו נהוג ואינו מקובל בתיקים מסוג זה, 

שהינם תיקים שבהם יש לעיתים צורך בקביעות מהימנות, וקיימת דרישה סבירה והגיונית 

מצד המוסד לביטוח הלאומי כי שני העדים (המעסיק ועובדו) ייחקרו באותו מועד.

לסיכום, מציינת השופטת כי, להבנתה היא נהגה בצורה מכבדת ובהגינות, תוך שהסבירה 

לצדדים את האילוצים שעמדו בפניה והיא אינה סבורה כי נכון היה לנהוג אחרת. עם זאת, 

ברור לה, כי המתלונן ובאת כוחו התאכזבו מאד מדחיית הדיון, לאחר שהמתינו לו חודשים 

ארוכים. השופטת הוסיפה, כי אף שהדחייה היתה מחויבת המציאות מבחינתה והיא נבעה 

מנסיבות שלא היו בשליטתה, היא התנצלה בפניהם בזמן אמת, והיא אף מנצלת את תגובתה 

לתלונה כדי להתנצל בפניהם פעם נוספת. 

מסקנות והחלטה

לאחר עיון בחומר שלפניו, הגיע הנציב לכלל מסקנה, כי התמונה העולה, בכל הנוגע לקביעתו 

של התיק להוכחות, עגומה למדיי, וניתן בהחלט להבין לליבו של המתלונן, אשר לא זכה כי 

עניינו יתברר בבית הדין בתוך פרק זמן סביר.

נזכיר, כי מועד הדיון הראשון נדחה בלא שהדחייה נומקה. לדיון השני התייצבו בבית הדין 

המתלונן, באת כוחו והעד מטעמו, בהנחה שהתיק ישמע באותו יום, אך הם נשלחו ריקם לביתם 

לאחר שהתברר להם כי הדיון נדחה פעם נוספת, וזאת אף מבלי לשמוע את העד שהתייצב לדיון.

הסברי השופטת לגבי השתלשלות העניינים שהביאה לדחיית הדיון מסברים את האוזן, אך 

אין בהם כדי לנחם או ליתן מזור של ממש לאזרח המבקש לקבל שירות ממערכת המשפט, 

לא כל שכן בבית הדין לעבודה ובתיק שעניינו בזכויותיו הסוציאליות. 

למרות שהסבריה של השופטת הניחו את דעתו של הנציב, הוא העיר, כי דחיית מועד דיון 

מטעמיו של בית הדין ראוי לה שתהיה מנומקת. יתכן אף כי במקרה דנן היה מקום לעשות 
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מאמץ על מנת לשמוע את עדו של המתלונן, שהתייצב לדיון, אף אם הדבר "אינו נהוג ואינו 

מקובל" בתיקים מסוג זה. לבסוף, הוסיף הנציב, כי הוא סבור שבנסיבות שנוצרו מן הראוי 

לבחון כל דרך אפשרית על מנת לקיים את דיון ההוכחות לפני חודש פברואר 2022. 

לדברי הנציב, אף שהוא מבין את האילוצים בפניהם עמדה השופטת, מן הראוי לבחון, מההיבט 

המערכתי, את דרך קביעתם של תיקים לשמיעה בבית הדין האזורי לעבודה, על מנת להפיק 

את הלקחים ממקרה זה ולמנוע עוגמת נפש מבעלי דין, באי כוחם ועדים, במקרים עתידיים.

בהערותיו לעיל מוצה בירורה של התלונה באשר לשופטת.

עם זאת הפנה הנציב את תשומת לבם של מנהל בתי המשפט, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה 

ונשיאת בית הדין האזורי לעבודה להיבטים המערכתיים בתלונה זו, לצורך תיקון הליקויים 

כפי שימצאו לנכון.

תמצית החלטה )מספרנו 680/21, שלום(

דחיית מועד דיון מבלי לבקש את תגובתו של הקובל בקובלנה פלילית פרטית לבקשת הדחייה

והתייחסות לפסלות עצמית של שופט

תקציר: המתלונן הגיש לבית המשפט קובלנה פלילית פרטית. הדיון הראשון בקובלנה נקבע על 

ידי השופט למועד מסויים, אשר מאוחר יותר נדחה על ידו, בשל אילוצי יומנו, למועד אחר - כ-4 

חודשים לאחר מכן. אחד הנאשמים בקובלנה, עורך דין במקצועו, ביקש לדחות את המועד שנקבע, 

מן הטעם שבאותו המועד קבוע לו דיון אחר, ולחלופין ביקש לפטור אותו מהתייצבות וכי הנאשם 

הנוסף, אף הוא עורך דין, ייצג אותו. השופט נעתר לבקשת הדחייה, ודחה את מועד הדיון למועד 

אחר - כחודשיים וחצי לאחר המועד הקודם שנקבע, וזאת מבלי לבקש את תגובתו של המתלונן. 

על אי קבלת תגובתו מלין המתלונן.

השופט הסביר בתגובתו לתלונה, כי הוא נעתר לבקשת הנאשם לדחות את הדיון משום שסבר, כי 

יש ליתן לו הזדמנות להישמע באופן אישי. 

לאחר הגשת התלונה, הגיש המתלונן בקשה להקדים את הדיון, והשופט החליט כי לנוכח הגשת 

התלונה והזיקה בינה לבין בקשת המתלונן להקדמת הדיון, הוא פוסל עצמו מלישב בדין, וביטל 

את המועד הדיון האחרון שקבע.

מאחר שאין זה בסמכותו של הנציב להתערב בהחלטת הפסלות, עומדת בפניו אך הטענה כי השופט 

נעתר לבקשת הדחייה מבלי לקבל קודם לכן את תגובתו של המתלונן. בהחלטתו העיר הנציב, כי 

היה מקום לבקש את תגובתו של המתלונן לבקשה. זאת, במיוחד כשמדובר במתלונן שאינו מיוצג 
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ושעה שהתיק כבר נדחה קודם לכן לפרק זמן של כ-4 חודשים )אמנם מפאת אילוצי יומנו של בית 

המשפט(. בנוסף, הנאשם לא צירף לבקשתו כל אסמכתא לקיומו של דיון אחר שנקבע לו, וגם לא 

ביקש את עמדתו של המתלונן לבקשת הדחייה, כפי שראוי היה לעשות. 

לצד מסקנה זו, התייחס הנציב גם להחלטת הפסלות העצמית של השופט, והביע ספק אם, בנסיבות 

העניין, היה לה מקום, או אם יש בנימוקיה - הגשת התלונה והזיקה בינה לבין בקשת המתלונן 

להקדמת הדיון - כדי לבסס אותה. הנציב הפנה לדברים שנכתבו על אודות המשמעות של פסלות 

עצמית של שופט, והוסיף כי כבר נפסק שאין בהגשת תלונה, כשלעצמה, כדי לבסס עילת פסלות. 

הנציב הביע תקוותו, כי ייעשה מאמץ לקבוע את הדיון בקובלנה בתוך פרק זמן סביר, ותישקל אף 

האפשרות להקדים את מועד הדיון שנקבע. 

מתלונן הגיש לבית המשפט קובלנה פלילית פרטית (להלן: הקובלנה), והשופט קבע   .1

אותה לדיון בפניו במועד מסויים שנקבע בשל מדיניות "התו הסגול". בהחלטה אחרת 

שנתן, דחה השופט, בשל אילוצי יומנו, את הדיון למועד אחר – כ-4 חודשים לאחר 

המועד הקודם שקבע. הנאשמים הגישו בקשה לביטול הקובלנה, והשופט קבע כי בקשתם 

תידון בפתח הדיון הקבוע בתיק, במעמד הצדדים.

אחד הנאשמים בתיק, עורך דין במקצועו, ביקש לדחות את מועד הדיון וזאת משום   .2

שבאותו היום קבוע לו דיון אחר, רב משתתפים, ולחלופין, ביקש כי אם הבקשה תדחה, 

הרי שלאור תוכן הקובלנה ובהינתן שההחלטה שהבקשה לבטל אותה תידון בפתח 

הדיון, הוא מבקש לפטור אותו מהתייצבות וכי הנאשם הנוסף בתיק, גם הוא עורך דין, 

ייצג אותו. השופט נעתר לבקשה, ודחה את הדיון למועד אחר - כחודשיים וחצי לאחר 

המועד שנקבע. 

המתלונן מלין על עצם דחיית הדיונים בתיק. בהתייחס לדחייה השנייה בתיק, טוען   .3

המתלונן כי היה על השופט לבקש את עמדתו לפני דחיית הדיון פעם נוספת, מה גם 

שהנאשם שהגיש את הבקשה לא הגיש תצהיר ולא הציג מסמכים להוכחת טענתו, לפיה 

ביום שנקבע לדיון קבוע לו דיון אחר. בנוסף הוא טוען, כי דחיית הדיונים נעשתה שלא 

על פי הנחיות בית המשפט העליון ומנהל בתי המשפט בנושא, אותן צירף. המדובר, 

לדבריו, בנאשמים אשר התנהלו באופן פסול, ומציין כי על בית המשפט מוטלת החובה 

להגן על הציבור ומערכת המשפט, כאשר הנאשמים פוגעים באמון הציבור בה. בנוסף, 

מבקש המתלונן להורות לשופט שלא לדחות פעם נוספת את הדיון. 

בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי הוא נדהם למקרא התלונה, שכל מטרתה היא, כדברי   .4

המתלונן עצמו, "להעניש" אותו, ולכאורה הוא מבקש להטיל עליו מורא. מכתבי בי-הדין 

שהגיש המתלונן, ניכר, כך לדברי השופט, כי למרות שאינו מיוצג, הוא מגלה לכאורה 

בקיאות בסדרי הדין ובהליכים המשפטיים בערכאות השונות, ואם אכן סבר ששתי 

הדחיות שניתנו לא היו מוצדקות, פשוט וקל יותר היה להגיש בקשה להקדמת הדיון.
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אשר למועדי הדיון שנקבעו ונדחו מסר השופט, כי בסיומו של "הסגר השלישי" ובהתאם   .5

למדיניות ה"תו הסגול", שהייתה מחויבת המציאות, ולאור הנחיות מנהל בתי המשפט 

בשל התפרצות מגפת הקורונה, הוא קבע את הדיון בקובלנה תוך התחשבות בתעדוף 

מאות התיקים שבטיפולו, שחלקם נדחה באותה תקופה לבקשת הצדדים, בשל המגיפה, 

התחלואה והבידודים. בשל אילוצי יומנו, לרבות תיק הוכחות שהיה קבוע לו לאותו 

מועד שקבע, בנוסף ל-7 טיעונים לעונש ועוד 4 דיונים, הוא דחה את הדיון למועד אחר, 

והוסיף כי פגרת בתי המשפט, בת חודש וחצי, חלה בתקופה זו ולאחריה באו חגי תשרי, 

כאשר ימי העבודה בתקופה זו מעטים והם הוקדשו בתיעדוף לתיקים ישנים ודחופים 

יותר. המתלונן לא הלין על דחייה זו, ואף לא פנה לנציב בתלונה על כך וגם לא ביקש 

להקדים את הדיון. 

אשר לדחיית המועד פעם נוספת מסר השופט, כי הוא נעתר לבקשת הדחייה, מאחר   .6

שמדובר בנאשם בקובלנה פלילית, שיש לה סממנים פליליים ויש ליתן לו את יומו 

בבית המשפט, להתגונן בפניה וזכותו על פי החוק והפסיקה להיות נוכח בדיון בעניינו. 

להסרת כל ספק, ציין השופט כי באותו היום שקבע לדיון, הוא לא יישב בטל מעבודה. 

מעיון ביומנו ניתן לראות כי באותו היום, היו קבועים בפניו, בין היתר: תיק הוכחות וכן 

5 תיקים שנקבעו לטיעונים לעונש ולמתן גזר דין. בתאריך אליו נדחה הדיון בקובלנה, 

הוא שריין לה את מלוא פרק הזמן הראוי והנדרש לדיון, לרבות הבקשה לביטול הקובלנה 

שהגישו הנאשמים. עוד הוסיף השופט, בהקשר זה, כי במסגרת חלוקת עבודה מחודשת 

בשנה האחרונה, הועברו לטיפולו מאות תיקים, לרבות תיקים ישנים משנת 2011 ואילך, 

כמו גם תיקים רגישים כתיקי אלימות במשפחה, תיקי סמים, תיקי תקיפות חבלניות, 

ועוד.

לבסוף מסר השופט, כי לאור הבקשה המנומקת היטב שהגישו הנאשמים לביטול   .7

הקובלנה, שצפוייה הייתה להתברר בפתח הדיון שנקבע, ולאחר שעיין בתגובתו של 

המתלונן לאותה הבקשה, וכן מאחר שלא מן הנמנע שהוא יגיע למסקנה שיש מקום 

להיעתר לה, ועל מנת שהמתלונן לא יחוש או יסבור שקובלנתו תבוטל בשל התלונה 

שהגיש, הוא סבור, ולו למראית פני הצדק, שאין זה ראוי שהוא ימשיך לדון בה. עוד 

הוסיף השופט, כי לאור בקשות נוספות שהגיש בינתיים המתלונן, אשר הגיעו לטיפולו 

לאחר שהתבקש על ידינו להגיב לתלונה, ואשר יש להן זיקה ישירה לתלונה, מחויב 

המציאות שיפסול עצמו מהמשך טיפול בתיק ויימנע ממתן החלטות בבקשותיו, וכך 

בכוונתו לעשות.

בהחלטתו קבע הנציב, כי פעמיים דחה השופט את מועדי הדיון שקבע: תחילה דחה   .8

אותו מפאת אילוצי יומנו, ופעם שנייה דחה אותו בעקבות בקשתו של אחד הנאשמים, 

אשר לדבריו ביום זה נקבע לו דיון אחר.
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בנסיבות אלה, ניתן להבין את אכזבתו של המתלונן מכך שהדיון בקובלנה שהגיש חזר 

ונדחה, וכי הדיון אמור להתקיים רק כשנה לאחר הגשת הקובלנה. אין צריך לומר, כי 

ציפייתו הסבירה של בעל דין היא שדיון בהליך אותו יזם יתקיים במועד מוקדם ככל 

האפשר.

בהחלטת הנציב בתלונה אחרת, בה הלין אב על כך שבית המשפט נעתר פעמיים   .9

לבקשות דחייה שהגיש נאשם ברצח בנו, מבלי לבקש את תגובת המאשימה לבקשות 

(תחילה נדחה הדיון לחודשיים ימים לאחר המועד המקורי, ולאחר מכן נדחה שוב בכ-4 

חודשים נוספים), הודגש כי קיום וסיום המשפט בתוך פרק זמן סביר הם בגדר אינטרס 

ציבורי ופרטי כאחד. עוד נאמר באותה החלטה, כי "בית המשפט הוא המופקד על 

ניהול ההליכים שבפניו ועליו להקפיד על זכויותיהם הדיוניות של הצדדים ובכלל זה 

לדאוג לכך שהמשפט יתנהל ביעילות וללא עיכובים מיותרים, תוך הימנעות מדחיית 

דיונים, אלא במידת הצורך. עם זאת, כאשר מוגשות בקשות לדחיית מועד דיון, וגם 

שעה שמדובר 'בבקשות דחיה שגרתיות המוגשות מדי יום לבית המשפט', יש להקפיד 

על קבלת תגובת הצד שכנגד, טרם מתן החלטה בבקשת הדחיה" (ר' דוח נציבות תלונות 

הציבור על שופטים לשנת 2020, בעמ' 95-94, מספרנו 70/20).

בהתאם לכך, היה מקום לבקש את תגובתו של המתלונן לבקשתו של הנאשם לדחות   .10

את הדיון שנקבע, טרם שניתנה בה החלטה. זאת, במיוחד כאשר מדובר במתלונן שאינו 

מיוצג ושעה שהתיק כבר נדחה קודם לכן לפרק זמן של כארבעה חודשים (אמנם מפאת 

אילוצי יומנו של בית המשפט). יצויין עוד, כי הנאשם לא צירף לבקשתו כל אסמכתא 

לקיומו של דיון אחר שנקבע לו, וכאמור גם לא ביקש את עמדתו של המתלונן לבקשת 

הדחייה, כפי שראוי היה לעשות. נזכיר, בהקשר זה, כי מהנחיות נשיא בית המשפט 

העליון ומנהל בתי המשפט עולה, כי קבלת בקשה לשינוי מועד דיון שמורה למקרים 

מיוחדים בלבד, כאשר גם שינוי מועד הדיון מטעם בית המשפט ייעשה במקרים חריגים. 

הבקשה צריכה להיות מוגשת באמצעות טופס ייעודי, וכאשר בית המשפט שוקל להיענות 

בחיוב לבקשה בעניין שינוי מועד הדיון, עליו לבחון לא רק אפשרות של דחיית הדיון 

אלא אף את הקדמתו (ר' נוהל 1-14 בדבר טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון). 

עוד ציין הנציב, כי אינו יכול לסיים החלטה זו מבלי להתייחס גם למה שארע לאחר   .11

הגשת התלונה. ובמה דברים אמורים? 

לאחר משלוח התלונה, הגיש המתלונן לבית המשפט בקשה להקדמת הדיון, בהתאם 

להוראות נוהל נשיא בית המשפט העליון, במסגרתה ביקש להקדים את הדיון למועד 

הקרוב ביותר, בהתאם ליומנו של בית המשפט, והעלה בבקשתו טענות דומות לאלו 

שנטענו בתלונה. 
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השופט נתן שתי החלטות: האחת, כי לאור הגשתה של התלונה ובהמשך להתייחסותו 

אליה, אותה העביר לנציב, וכן לאור הזיקה שבין הבקשה האמורה של המתלונן לבין 

התלונה, הוא פוסל את עצמו מלהמשיך לדון בתיק, ומעביר את הנושא לסגן נשיא בית 

המשפט, שיחליט מי המותב שידון בו. בהחלטתו השנייה נאמר, כי בהמשך להחלטתו 

הקודמת, הוא מבטל את הדיון שקבע, וכי מועד חדש יקבע ע"י המותב אליו יועבר 

הטיפול בתיק. 

הנציב הביע ספק אם היה מקום, בנסיבות העניין, לפסילתו העצמית של השופט, או   .12

אם יש בנימוקי החלטתו - הגשת התלונה והזיקה בינה לבין בקשת המתלונן להקדמת 

הדיון - כדי לבסס החלטה זו. פסילה עצמית מיוזמתו של היושב בדין "אינה דבר של 

מה-בכך ואין להתייחס אליה ככל החלטה אחרת של שופט. זאת שכן, הזכות לשבת 

בדין היא גם חובה לעשות כן... החובה לשבת בדין אינה רק חובה של השופט כלפי 

מערכת השפיטה. זוהי חובה גם כלפי הצדדים... נוסף לכך, זוהי חובה של השופט גם 

כלפי הציבור בכללותו... פסילה עצמית יכולה אולי להיראות לעיתים כפתרון קל, אך 

אין היא בהכרח הפתרון הראוי... יש להתחשב בעמדתו של השופט, אולם גם להתחשבות 

זו יש גבולות, הנקבעים על פי מבחן החשש הממשי למשוא פנים' (י' מרזל, דיני פסלות 

שופט, 2006, עמ' 24-22).

ועוד הזכיר הנציב את שנפסק בעבר:

"אין בהגשת תלונה, לכשעצמה, כדי לבסס עילת פסלות... גם קבלת התלונה או 

חלק ממנה, עדיין אין בה, כשלעצמה, כדי להקים עילת פסלות. אכן, תהיינה נסיבות 

בהן עצם הגשת התלונה-ובעיקר תוכן התלונה-תהיה מרכיב בתשתית הראייתית 

המניחה חשש ממשי למשוא פנים... יש לזכור כי הליך הפסלות והליכי התלונות 

על שופטים מכוח חוק הנציב הם הליכים נפרדים שתכליתם שונה... לכן, גם אם 

הוגשה תלונה בעקבות החלטות דיוניות ושיפוטיות של שופט, ואפילו נמצאה 

התלונה מוצדקת, אין בכך כדי לחרוץ את הדין בדבר יכולתו של בית המשפט לדון 

בעניין שלפניו באובייקטיביות הדרושה" (ע"א 941/06 רונצוויג ואח' נ' רהיטי 

צרעה ואח', 10.9.06, פסקה 6).

בנסיבות שתוארו לעיל, כאשר קיים ספק אם הדיון יתקיים ולּו בחלוף כשנה מאז הוגשה   .13

הקובלנה, הביע הנציב את תקוותו, כי ייעשה מאמץ לקבוע את הדיון בה בתוך פרק זמן 

סביר, ותישקל אף האפשרות להקדים את מועד הדיון שנקבע. 

מאחר שאין זה בסמכותו של הנציב להתערב בהחלטתו של השופט לפסול את עצמו   .14

מלהמשיך ולדון בקובלנה, עומדת לפניו אך הטענה כי השופט נעתר לבקשת הדחייה 

של הנאשם מבלי לקבל, תחילה, את תגובתו של המתלונן, ובנסיבות העניין הסתפק 

בהערה לשופט בעניין זה.
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תמצית החלטה )מספרנו 389/21, שרעי לערעורים(

עד מתי מוסמך היושב בדין לשנות טיוטת פסק דין אותה כתב, אפילו חתם עליה 

תקציר: תלונה שהוגשה על בית הדין השרעי העלתה את השאלה האם מוסמך היושב בדין לשנות 

טיוטת פסק דין עליה חתם, לאחר שהשתכנע כי עמדת חבריו להרכב היא הנכונה.

בהחלטתו קבע הנציב, כי פסק הדין אינו הופך לסופי לפני שבית הדין "קם מכסאו", דבר המתרחש 

אם פסק הדין ניתן בעל פה בפני הצדדים להליך, או אם נשלח לבעלי הדין נוסח פסק דין החתום 

על ידי כל חברי ההרכב. משכך, מוסמך היושב בדין לשנות את עמדתו, אפילו חתם על טיוטת פסק 

הדין, כל עוד הוא לא "קם מכסאו" כאמור. 

תלונה שהוגשה על בית הדין השרעי לערעורים העלתה בין היתר את השאלה, עד איזה   .1

מועד מוסמך היושב בדין לשנות טיוטת פסק דין שכתב, אותה העביר להתייחסות חבריו 

להרכב.

2.  הבירור העלה, כי לאחר שאחד מחברי ההרכב כתב את חוות דעתו (הכין טיוטה של 

פסק הדין), חתם עליה והעבירה לחבריו להרכב, הוא השתכנע כי עמדת אחד מחבריו 

להרכב, הנוגדת לעמדתו, היא הנכונה, והוא ביקש לחזור בו מעמדתו המקורית ולהצטרף 

לעמדת חברו.

בהחלטתו הביע הנציב את עמדתו, בהתייחס לטיוטת פסק דין והאפשרות של היושב בדין   .3

לשנותה, כי פסק הדין אינו הופך לסופי לפני שבית הדין "קם מכסאו", דבר המתרחש 

אם פסק הדין ניתן בעל פה בפני הצדדים להליך, או אם נשלח לבעלי הדין נוסח פסק 

דין החתום על ידי כל חברי ההרכב. משכך, מוסמך היושב בדין לשנות את עמדתו, 

אפילו חתם על טיוטת פסק הדין, כל עוד הוא לא "קם מכסאו" כאמור. 

תמצית החלטה )מספרנו 188/21, שלום(

חוסר הלימה בין התנהלותם של עורכי דין לבין חיובם של כל 

הצדדים בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה

תקציר: בתביעה לתשלום פיצוי בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב היו חמישה צדדים )תובעת, שתי 

נתבעות ושני צדדים שלישיים(. נוסף על הפיצוי שנפסק, חוייב כל אחד מהצדדים בתשלום 

הוצאות לטובת אוצר המדינה וזאת בשל "שימוש לרעה בהליכי המשפט", כאמור בפסק הדין. כל 

שלושת עורכי הדין אשר ייצגו בתיק הלינו על התנהלותה של השופטת במהלך הדיון, ובעיקר על 

פסיקת ההוצאות לטובת אוצר המדינה, אשר לטענתם הייתה בלתי מוצדקת מאחר שלא נפל דופי 
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בהתנהלותם, אלא נבעה משיקולי נקמנות משום שדחו את הצעתה לפשרה ועמדו על פסק דין 

מנומק. הנציב דחה את התלונה בכל הנוגע לטענות השונות בדבר התנהלותה של השופטת, אך 

מצא אותה מוצדקת באשר לחוסר ההלימה בין התנהלותם של המתלוננים לבין החיוב בהוצאות 

לטובת אוצר המדינה בשל "שימוש לרעה בהליכי המשפט". הנציב קבע בהחלטתו כי לא זו בלבד 

שיש במלים אלו משום הטחת ביקורת כלפי המתלוננים, כמי שייצגו את הצדדים וניהלו בשמם את 

המשפט, אלא שהוא אינו רואה כיצד ניתן לייחס להם, בנסיבותיו של מקרה זה, אשמה כה חמורה. 

שלושה עורכי דין, אשר ייצגו את חמשת בעלי הדין בתיק (תובעת, שתי נתבעות ושני   .1

צדדים שלישיים) הלינו על התנהלותה של השופטת בישיבת שמיעת ההוכחות. בישיבה 

זו, שלה לא קדמה ישיבת קדם משפט, נשמעו עדויותיהם של חמישה עדים, ולאחר 

כן סיכמו עורכי הדין-המתלוננים את טיעוניהם בעל פה וניתן פסק דין מנומק. בשלב 

מסויים, והואיל ובפני השופטת נקבע דיון נוסף התקיימה הפסקה בדיון, ולאחריה (כעבור 

כשעה) נשמע העד החמישי והאחרון. נוסף על סכומי הפיצוי שהצדדים חוייבו לשלם, 

בהתאם לאחריותם, חוייב כל אחד מהם בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה, וזאת 

בשל "שימוש לרעה בהליכי המשפט", כפי שנכתב בפסק הדין. 

בפסק הדין צויין כי לאורך הדיון, שנמשך כשלוש שעות, בתביעה אשר אלמלא הייתה   .2

התובעת תאגיד הייתה מתבררת כתביעה קטנה, ומשך הזמן שסביר היה להקצות לה 

לא היה עולה על מחצית השעה, התנהלות כל הצדדים היוותה לדעת בית המשפט 

שימוש לרעה בהליכי משפט, ובזבוז זמן מיותר – הן של הצדדים זה כלפי זה והן של 

בית המשפט, וכי התנהלות זו תבוא לידי ביטוי בפסיקת הוצאות. עוד נאמר בפסק הדין, 

כי מאחר שההליך התנהל באופן בלתי מידתי ביחס לאופי הדיון, מורכבותו ועלותו, 

בניגוד להוראות תקנה 4 לתקנות סד"א, התשע"ט-2018, ובהתאם להוראת תקנה 156 

לתקנות הנ"ל, על כל צד לשאת בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסכום שצויין. 

המתלוננים העלו שורה של טענות כלפי השופטת, שעיקרן התנהלות מאיימת תוך אוירת 

הפחדה, זלזול והשתלחות; פגיעה בזכות מהותית של בעל-דין להיות נוכח במשפטו; 

ופסיקה בלתי מוצדקת של הוצאות לטובת אוצר המדינה, ואשר נעוצה, לשיטתם, 

בשיקולי נקמנות מצד השופטת. 

המתלוננים ציינו, כי חרף היותו של סכום התביעה נמוך יחסית, "מדובר בהליך מסובך   .3

יחסית מבחינת הסוגיות העובדתיות והמשפטיות שהתעוררו ודרשו הכרעה, הן בהליך 

העיקרי והן בהודעה לצד ג'". עוד ציינו, כי השופטת קבעה מיוזמתה שהצדדים לא 

יגישו תצהירים מטעמם, ולכן נדרשה גם שמיעת עדותם הראשית של העדים בדיון. 

השופטת מסרה בתגובתה לתלונה, בין היתר, כי במשך כשעתיים וחצי ניסתה לנהל את   .4

הדיון באופן המותאם למורכבותו (וליתר דיוק – העדר המורכבות) של ההליך. עוד מסרה 

כי לא אחת היא נדרשה להציב גבולות לכל שלושת עוה"ד, ובכך מילאה את התפקיד 
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השיפוטי המוטל עליה. בהתייחס לחיוב בהוצאות לטובת אוצר המדינה, ציינה השופטת 

כי לדעתה הצדדים, באמצעות באי כוחם, לא פעלו בהתאם לחובות המוטלות על בעלי 

דין בניהול הליך שיפוטי ראוי והוגן. לשמיעת ההליך הוקצבה שעה (כולל כתיבת פסק 

הדין), אך בפועל הוא ארך כמעט שלוש שעות (חקירות עדים במשך כשעתיים וחצי 

וכתיבת פסק דין במשך כעשרים דקות). ההליך נוהל בידי בעלי הדין באופן לא מידתי, 

ומשמעות הדבר – לפי ההגדרה שבתקנה 4 לתקנות סד"א החדשות - שימוש לרעה 

בהליכי משפט.

אשר לטענות שונות שהעלו המתלוננים, בכלל זה קציבת זמן קצר לחקירות העדים –   .5

שעה אחת בלבד לשמיעת חמישה עדים, כולל עדויות ראשיות וחקירתם על ידי שלושה 

צדדים, תוך הדגשה שכל עד ייחקר על ידי כל צד למשך 7 דקות בלבד; קיום הפסקה 

בדיון במשך כשעה על מנת לקיים דיון בתיק אחר שהיה קבוע בפני השופטת לאותו 

היום; סירוב לאפשר לצדדים לעזוב את קירבת האולם בזמן אותה הפסקה, ועוד, קבע 

הנציב בהחלטתו כי המדובר בעניינים המסורים לשיקול דעתו המקצועי של המותב 

היושב בדין. אכן, ניתן להבין ללבם של המתלוננים, אשר נאלצו לחקור את העדים 

בתוך סד זמנים קצר שהוקצב להם, וגם נאלצו להמתין מחוץ לאולם עד לסיומו של דיון 

אחר. ואולם, חרף אי הנוחות המובנת שנגרמה להם בכל אלו, לא מצא הנציב לקבוע 

שיש בטענות הללו, אפילו במצטבר, כדי להצדיק את התלונה.

לא כך הוא הדבר לגבי הטענה המרכזית של המתלוננים - פסיקת הוצאות לטובת אוצר   .6

המדינה בשל "שימוש לרעה בהליכי משפט". הנציב קבע, כי לא זו בלבד שיש במלים 

אלו משום הטחת ביקורת כלפי המתלוננים, כמי שייצגו את הצדדים וניהלו בשמם את 

המשפט, אלא שהוא אינו רואה כיצד ניתן לייחס להם, בנסיבותיו של מקרה זה, אשמה 

כה חמורה. 

יובהר, כי גם כאשר בית המשפט משמיע הערות ביקורתיות כלפי עורך דין, עליו להביא   .7

בחשבון כיצד ביקורתו עלולה להתפרש בעיני גורמים אחרים, שהרי פסקי הדין מתפרסמים 

ברבים, על כל המשתמע מכך. הגם שלא כל ביקורת תיחשב בלתי לגיטימית, הרי שיש 

להקפיד בהשמעת ביקורת זו, הן על הסגנון והן על הרלבנטיות של הדברים להכרעה 

במשפט, ולוודא שהדברים הינם נדרשים, מדוייקים ותואמים את הנסיבות. 

תקנה 4 לתקנות סדר הדין החדשות, שעניינה ב"שימוש לרעה בהליך השיפוטי", ואשר   .8

אליה מפנה השופטת בתגובתה, קובעת כי "לא יעשה בעל דין או בא כוחו שימוש לרעה 

בהליכי משפט ובכלל זאת פעולה בהליך שמטרתה או תוצאתה לשבשו, להשהותו או 

להטריד בעל דין, לרבות פעולה בלתי מידתית לאופי הדיון, לעלותו או למורכבותו". 

מובן, כי מדובר בפעולות חמורות ביותר, לא כל שכן כאשר אותו שימוש לרעה בהליכי 

משפט מיוחס, הלכה למעשה, לעורכי דין, ויש בקביעה מעין זו כדי לפגוע בשמם הטוב 

ובמשלח ידם.
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גם אם, לדעת השופטת, האריכו המתלוננים בחקירותיהם את העדים (והרי לא התקיימה   .9

ישיבה מקדמית ולא הוגשו תצהירי עדות מטעמם), וגם אם לא הגישו מבעוד מועד בקשה 

לקצוב זמן ארוך יותר לשמיעתם, הנציב אינו רואה כיצד ניתן לראות את התנהלותם 

של כל המתלוננים בתיק שבכותרת כ"שימוש לרעה בהליכי המשפט". לעניין זה, אין 

נפקא מינה לסכום התביעה, למהותה או למידת מורכבותה, כפי שסבורה השופטת – 

שכן עבור הצדדים דין פרוטה כדין מאה, ויש להם זכות להביא את הסכסוך בעניינם 

לכדי בירור ענייני וממצה. על כך הוסיף הנציב, כי בעניין זה מעורבות גם שתי חברות 

ביטוח, אשר מבחינתן, מן הסתם, נודעת חשיבות לא מבוטלת לשאלת חלוקת האחריות 

בין הצדדים, ולהשלכות הרוחב שאולי עלולות להתרחש במקרה דנן. הנציב לא ראה 

כיצד ניתן לקבוע, כי משך הזמן שהיה סביר להקציב לה לתביעה לא היה עולה על חצי 

שעה, כפי שנכתב בפסק הדין – כשבפרק זמן זה יש לשמוע עדות של חמישה עדים 

ולאפשר שמיעת סיכומים מפיהם של שלושה עורכי דין. 

עוד כתב הנציב בהחלטתו, כי חיזוק לעמדתו באשר לחוסר ההלימה בין התנהלותם   .10

של המתלוננים בהליך לבין פסיקת הוצאות לטובת אוצר המדינה, הוא מוצא בהחלטות 

קודמות שניתנו על ידי הנציבות, אשר חלקן מוזכר בריכוז החלטות וחוות דעת נציבות 

תלונות הציבור על שופטים, בעריכת ד"ר אייל כתבן (תש"פ-2020), בעמ' 145-141. כך, 

למשל, בתלונה שבה ציין בית המשפט בהחלטתו כי הפניה של עו"ד להחלטה שניתנה 

בתיק אחר "גובלת בהטעיית בית המשפט", קבעה הנציבות, כי לא ניתן לראות כיצד 

גובלת טענתו של עורך הדין בהטעייה כאמור. עוד נאמר בהחלטה, כי "טיעון משפטי 

שאינו מקובל על בית המשפט, או שאינו נכון לדעתו, אין בו כשלעצמו להצדיק הטלת 

כתם של הטעייה על עורך הדין" (עמ' 143). 

לאחרונה ניתנה על ידי הנציב החלטה בתלונה שהגיש עורך דין על כך, שבפסק הדין 

נכתב כי מרשו (גוף ציבורי), שהיה אחד התובעים, לא עשה מאומה להוכחת הארוע 

נשוא התביעה. המתלונן פירט בהרחבה כיצד היה מעורב בצוותא עם ב"כ התובע הנוסף 

בכל הצעדים וההחלטות לאורך ההליך, וכיצד ביקורת זו בפסק הדין, אשר לא שיקפה 

את המצב לאשורו, ושלמעשה נמתחה עליו, כמייצג בתיק, פגעה בו. בהחלטתו באותה 

תלונה ציין הנציב, כי הוא לא התרשם שבדברים האמורים בפסה"ד יש משום כוונה 

מודעת לפגוע או להשפיל את המתלונן, כפי שהוא סבר, "אולם האמירה לפיה מרשו 

לא תרם מאומה מעוררת אי נוחות מסויימת, שעה שמשתמעת ממנה ביקורת, לא קלה 

יש לומר, על המתלונן, שדווקא היה שותף מלא ופעיל בניהול התביעה, כמיטב הבנתו 

המקצועית. בהערה זו לשופט מוצה בירור התלונה" (מספרנו 117/21). 

הרציונל בשתי הדוגמאות הללו זהה - בכתיבת ביקורת על התנהלותו של עורך דין, 

אשר מייצג בהליך, על בית המשפט לנקוט משנה זהירות, ולוודא שיש לאותה ביקורת 

תימוכין ממשיים.
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משהתברר במהלך הדיון כי נדרש זמן רב יותר לשמיעת העדים מזה שהוקצב מראש,   .11

ניתן היה לקבוע מועד נוסף להשלמת העדויות. מעיון בחומר, לא מצא הנציב כל בסיס 

למסקנתה של השופטת, לפיה המתלוננים הסכימו מראש שהזמן אשר הוקצב לדיון 

בשעתו, הולם ומתאים להיקפו של התיק, ובוודאי שלא היה מקום "להעניש" אותם על 

כך, בסופו של יום. זאת, גם אם היתה השופטת רשאית לקצוב, תוך כדי שמיעת העדויות, 

את הזמן הנותר לשמיעתן. כמו כן, לא היה נגרע מאומה מהשופטת לּו התרתה בצדדים 

כי הארכת הדיון שלא לצורך, לשיטתה, עלולה לגרור חיוב בהטלת הוצאות לטובת אוצר 

המדינה ולאפשר להם להתייחס לכך בקצרה, ולא היה מקום להפתיע אותם בעניין זה 

בפסק הדין. 

נוכח האמור בסעיפים 11-6 לעיל, נמצאה התלונה מוצדקת. הנציב הוסיף, כי ברי שאין   .12

בידו כל סמכות להורות על ביטול ההחלטה על החיוב בהוצאות לטובת אוצר המדינה, 

כפי שהמתלוננים מבקשים. 
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פגיעה תמציות החלטות שעניינן 
בעיקרי הצדק הטבעי

תמצית החלטה )מספרנו 1/21, משפחה(

מתן החלטה בבקשת הצד שכנגד במעמד צד אחד 

תקציר: מתלונן הלין על כך, שלאחר שבית המשפט סגר פעמיים את התיק מחמת חוסר מעש, 

בשתי החלטות נפרדות, הוא נעתר לבקשת האישה לפתוח מחדש את התיק, וזאת, במעמד צד אחד 

ומבלי לבקש את תגובתו. בהחלטת הנציב נקבע, כי בהתנהלות זו יש משום פגיעה בעיקרי הצדק 

הטבעי, לפיהם יש ליתן לכל בעל דין את יומו בבית המשפט, ולאפשר לו להעלות טענותיו טרם 

מתן החלטה. התלונה נמצאה מוצדקת. 

1.  בתיק שעניינו בתביעה לאיזון משאבים בין בני זוג, התבקשו הצדדים להודיע אם 

הגיעו להסכמה בדבר אופן חלוקת הזכויות ביניהם או שיש למנות מומחה. כן נקבע, כי 

בהעדר תגובה, תימחק התובענה מחמת חוסר מעש. לאחר שהצדדים לא הגיבו במועד 

הקצוב, נמחקה התובענה והתיק נסגר (להלן: המחיקה הראשונה). יומיים לאחר סגירת 

התיק, עתרה האישה לשוב ולפתוח אותו. למחרת, נתן בית המשפט החלטה שקיבלה 

את הבקשה וקבעה, כי ככל שהחלטת בית המשפט לא תבוצע ולא תהיה פעילות בתיק, 

ההליך יימחק. בא כוח האישה התבקש להמציא את ההחלטה לידי המתלונן תוך 48 

שעות. כחצי שנה לאחר החלטה זו נסגר התיק שוב, לאחר משלוח התראה שניה בדבר 

מחיקה מחמת חוסר מעש (להלן: המחיקה השניה). בקשה לעיון חוזר שהגישה האישה 

התקבלה בהחלטה בה נקבע, כי זו ההזדמנות האחרונה של הצדדים לניהול ההליך. 

המתלונן טען בתלונתו, כי החל ממועד מתן החלטת המחיקה הראשונה, "במשך כשנה   .2

התנהל הליך חד צדדי מבלי שהמתלונן מקבל כל הודעה על כך ומבלי שתינתן למתלונן 

האפשרות להתייחס כמקובל בכל הליך משפטי תקין". עוד טען, כי בית המשפט נעתר 

"באופן אוטומטי" לבקשות האישה לפתיחת התיק מחדש, אשר הוגשו מבלי לצרף את 

עמדת המתלונן ומבלי לצרף תצהיר, ולא מצא לנכון להידרש לתגובת המתלונן. 

בירור התלונה העלה, כי בית המשפט לא נדרש לתגובת המתלונן לשתי הבקשות   .3

שהגישה האישה לפתיחת התיק, לאחר סגירתו מחמת חוסר מעש. הנציב קבע בהחלטתו, 

כי בכך יש טעם לפגם. משנוכח בית המשפט, כי בקשות האישה הוגשו מבלי שצורפה 

להן תגובת המתלונן, היה עליו לדרוש ממנה לדאוג לצרף את עמדת המתלונן לבקשה 

לפתיחתו המחודשת של התיק, ולהימנע מליתן החלטה במעמד צד אחד, מבלי לבקש 
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את תגובת המתלונן, כפי שעשה. בכך יש משום פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי, לפיהם 

יש ליתן לכל בעל דין את יומו בבית המשפט, ולאפשר לו להעלות טענותיו טרם מתן 

החלטה. 

התלונה נמצאה מוצדקת.  .4

תמצית החלטה )מספרנו 137/21, משפחה(

פגיעה בזכות הטיעון של בעל דין והתבטאות בלתי ראויה של בית המשפט

תקציר: בתלונה שהוגשה על שופט משפחה נטען, כי בדיון שהתקיים בתביעת המתלונן, לא איפשר 

השופט לבאת כוחו לטעון, אלא רק להשיב לשאלות בית המשפט. בהחלטת הנציב נקבע, כי אף 

אם סבור בית המשפט כי בעל דין, המגיש בקשה לצו הגנה, העלה על הכתב את מלוא טענותיו, 

אין בכך כדי לגרוע מזכותו של אותו בעל דין להשלים בקצרה את טיעוניו בעל פה במהלך הדיון, 

ככל שביקש לעשות כן, ולא רק להשיב לשאלות בית המשפט, וקיימת לו ציפייה סבירה כי בית 

המשפט יקשיב לדבריו בנפש חפצה. כן העיר הנציב לשופט על הערה מיותרת שהעיר לבאת כוח 

המתלונן בתום הדיון. בהערות אלה מוצה בירור התלונה. 

מתלונן הלין על כך, שבדיון שהתקיים בתביעה שהגיש לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת, 

התשס"ב-2001, השופט "רדה" בו ובבאת כוחו, מנע מהם לטעון טענותיהם, "השתלח בגסות" 

בו ובבאת כוחו מרגע כניסתם לאולם, ולא איפשר להם לטעון, הן בשלב הטיעונים והן בשלב 

הסיכומים. 

טענת המתלונן, לפיה לא ניתנה לו זכות טיעון בדיון, אושרה על ידי באת כוחו ונדחתה על ידי 

השופט שציין, כי "פרוטוקול הדיון משקף את הדברים, ממנו עולה כי גם עוה"ד, גם המבקש 

עצמו (המלין) טענו והתבטאו". בהחלטת הנציב נאמר, כי עיון בפרוטוקול העלה דווקא, כי 

המתלונן ובאת כוחו לא "טענו והתבטאו", כדברי השופט, אלא רק השיבו לשאלות הבהרה 

שהציג להם בית המשפט. 

הנציב קבע בהחלטתו כי אכן, כפי שהבהיר השופט בתגובתו, דיון בבקשה לצו הגנה או לצו 

למניעת הטרדה מאיימת הוא דיון קצר, במהלכו על בעלי הדין להשיב לשאלות הבהרה של 

בית המשפט ולא לטעון מחדש בעל פה את אשר נטען בכתבי הטענות, ובמקרה דנן – אף 

נטען בהרחבה רבה. עם זאת, סבר הנציב, כי מן הפרוטוקול ניתן להתרשם, כי הדיון התנהל 

כחקירה מטעם בית המשפט, ולא כטיעון מטעם המתלונן, באמצעות באת כוחו. על כך מצא 

הנציב להעיר, כי אף אם סבור בית המשפט כי בעל דין, המגיש בקשה לצו הגנה, העלה על 

הכתב את מלוא טענותיו, אין בכך כדי לגרוע מזכותו של אותו בעל דין להשלים בקצרה את 
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טיעוניו בעל פה במהלך הדיון, ככל שביקש לעשות כן, ולא רק להשיב לשאלות בית המשפט, 

וקיימת לו ציפייה סבירה כי בית המשפט יקשיב לדבריו בנפש חפצה.

הנציב הוסיף, כי לא מצא מקום להתערב בשיקול דעתו של השופט בעת ניהול הדיון, ובהחלטתו 

להפנות שאלות עובדתיות לבאת כוח המתלונן, מתוך הנחה, שהיא בקיאה בתיק. כמו כן 

נקבע, כי לא נמצאו תימוכין לכך שבמהלך הדיון בית המשפט "רדה" במתלונן ובבאת כוחו, 

ולטענה, כי התנהלות זו נבעה מכעסו על כך שהמתלונן הגיש ערעור על פסק דין קודם שנתן.

עם זאת, קבע הנציב כי מצא טעם לפגם בהערת השופט שנאמרה לבאת כוח המתלונן בתום 

הדיון: "את יודעת מה הבעיה באנשים חכמים? שהם שוכחים שיש עוד אנשים חוץ מהם בעולם". 

השופט לא הכחיש אמירה זו אולם סבר כי אין בה משום עלבון. הנציב העיר, כי דעתו בעניין 

זה שונה, וכי הוא סבור, כי מדובר בהערה צינית ומיותרת, שלא היה לה מקום בנסיבות העניין. 

בהערות אלה מוצה בירור התלונה.

תמצית החלטה )מספרנו 680/21, שלום(

דחיית מועד דיון מבלי לבקש את תגובתו של הקובל בקובלנה פלילית פרטית לבקשת הדחייה

והתייחסות לפסלות עצמית של שופט

תקציר: המתלונן הגיש לבית המשפט קובלנה פלילית פרטית. הדיון הראשון בקובלנה נקבע על 

ידי השופט למועד מסויים, אשר מאוחר יותר נדחה על ידו, בשל אילוצי יומנו, למועד אחר - כ-4 

חודשים לאחר מכן. אחד הנאשמים בקובלנה, עורך דין במקצועו, ביקש לדחות את המועד שנקבע, 

מן הטעם שבאותו המועד קבוע לו דיון אחר, ולחלופין ביקש לפטור אותו מהתייצבות וכי הנאשם 

הנוסף, אף הוא עורך דין, ייצג אותו. השופט נעתר לבקשת הדחייה, ודחה את מועד הדיון למועד 

אחר - כחודשיים וחצי לאחר המועד הקודם שנקבע, וזאת מבלי לבקש את תגובתו של המתלונן. 

על אי קבלת תגובתו מלין המתלונן.

השופט הסביר בתגובתו לתלונה, כי הוא נעתר לבקשת הנאשם לדחות את הדיון משום שסבר, כי 

יש ליתן לו הזדמנות להישמע באופן אישי. 

לאחר הגשת התלונה, הגיש המתלונן בקשה להקדים את הדיון, והשופט החליט כי לנוכח הגשת 

התלונה והזיקה בינה לבין בקשת המתלונן להקדמת הדיון, הוא פוסל עצמו מלישב בדין, וביטל 

את המועד הדיון האחרון שקבע.

מאחר שאין זה בסמכותו של הנציב להתערב בהחלטת הפסלות, עומדת בפניו אך הטענה כי השופט 

נעתר לבקשת הדחייה מבלי לקבל קודם לכן את תגובתו של המתלונן. בהחלטתו העיר הנציב, כי 
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היה מקום לבקש את תגובתו של המתלונן לבקשה. זאת, במיוחד כשמדובר במתלונן שאינו מיוצג 

ושעה שהתיק כבר נדחה קודם לכן לפרק זמן של כ-4 חודשים )אמנם מפאת אילוצי יומנו של בית 

המשפט(. בנוסף, הנאשם לא צירף לבקשתו כל אסמכתא לקיומו של דיון אחר שנקבע לו, וגם לא 

ביקש את עמדתו של המתלונן לבקשת הדחייה, כפי שראוי היה לעשות. 

לצד מסקנה זו, התייחס הנציב גם להחלטת הפסלות העצמית של השופט, והביע ספק אם, בנסיבות 

העניין, היה לה מקום, או אם יש בנימוקיה - הגשת התלונה והזיקה בינה לבין בקשת המתלונן 

להקדמת הדיון - כדי לבסס אותה. הנציב הפנה לדברים שנכתבו על אודות המשמעות של פסלות 

עצמית של שופט, והוסיף כי כבר נפסק שאין בהגשת תלונה, כשלעצמה, כדי לבסס עילת פסלות. 

הנציב הביע תקוותו, כי ייעשה מאמץ לקבוע את הדיון בקובלנה בתוך פרק זמן סביר, ותישקל אף 

האפשרות להקדים את מועד הדיון שנקבע. 

מתלונן הגיש לבית המשפט קובלנה פלילית פרטית (להלן: הקובלנה), והשופט קבע   .1

אותה לדיון בפניו במועד מסויים שנקבע בשל מדיניות "התו הסגול". בהחלטה אחרת 

שנתן, דחה השופט, בשל אילוצי יומנו, את הדיון למועד אחר – כ-4 חודשים לאחר 

המועד הקודם שקבע. הנאשמים הגישו בקשה לביטול הקובלנה, והשופט קבע כי בקשתם 

תידון בפתח הדיון הקבוע בתיק, במעמד הצדדים.

אחד הנאשמים בתיק, עורך דין במקצועו, ביקש לדחות את מועד הדיון וזאת משום   .2

שבאותו היום קבוע לו דיון אחר, רב משתתפים, ולחלופין, ביקש כי אם הבקשה תדחה, 

הרי שלאור תוכן הקובלנה ובהינתן שההחלטה שהבקשה לבטל אותה תידון בפתח 

הדיון, הוא מבקש לפטור אותו מהתייצבות וכי הנאשם הנוסף בתיק, גם הוא עורך דין, 

ייצג אותו. השופט נעתר לבקשה, ודחה את הדיון למועד אחר - כחודשיים וחצי לאחר 

המועד שנקבע. 

המתלונן מלין על עצם דחיית הדיונים בתיק. בהתייחס לדחייה השנייה בתיק, טוען   .3

המתלונן כי היה על השופט לבקש את עמדתו לפני דחיית הדיון פעם נוספת, מה גם 

שהנאשם שהגיש את הבקשה לא הגיש תצהיר ולא הציג מסמכים להוכחת טענתו, לפיה 

ביום שנקבע לדיון קבוע לו דיון אחר. בנוסף הוא טוען, כי דחיית הדיונים נעשתה שלא 

על פי הנחיות בית המשפט העליון ומנהל בתי המשפט בנושא, אותן צירף. המדובר, 

לדבריו, בנאשמים אשר התנהלו באופן פסול, ומציין כי על בית המשפט מוטלת החובה 

להגן על הציבור ומערכת המשפט, כאשר הנאשמים פוגעים באמון הציבור בה. בנוסף, 

מבקש המתלונן להורות לשופט שלא לדחות פעם נוספת את הדיון. 

בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי הוא נדהם למקרא התלונה, שכל מטרתה היא, כדברי   .4

המתלונן עצמו, "להעניש" אותו, ולכאורה הוא מבקש להטיל עליו מורא. מכתבי בי-הדין 

שהגיש המתלונן, ניכר, כך לדברי השופט, כי למרות שאינו מיוצג, הוא מגלה לכאורה 
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בקיאות בסדרי הדין ובהליכים המשפטיים בערכאות השונות, ואם אכן סבר ששתי 

הדחיות שניתנו לא היו מוצדקות, פשוט וקל יותר היה להגיש בקשה להקדמת הדיון.

אשר למועדי הדיון שנקבעו ונדחו מסר השופט, כי בסיומו של "הסגר השלישי" ובהתאם   .5

למדיניות ה"תו הסגול", שהייתה מחויבת המציאות, ולאור הנחיות מנהל בתי המשפט 

בשל התפרצות מגפת הקורונה, הוא קבע את הדיון בקובלנה תוך התחשבות בתעדוף 

מאות התיקים שבטיפולו, שחלקם נדחה באותה תקופה לבקשת הצדדים, בשל המגיפה, 

התחלואה והבידודים. בשל אילוצי יומנו, לרבות תיק הוכחות שהיה קבוע לו לאותו 

מועד שקבע, בנוסף ל-7 טיעונים לעונש ועוד 4 דיונים, הוא דחה את הדיון למועד אחר, 

והוסיף כי פגרת בתי המשפט, בת חודש וחצי, חלה בתקופה זו ולאחריה באו חגי תשרי, 

כאשר ימי העבודה בתקופה זו מעטים והם הוקדשו בתיעדוף לתיקים ישנים ודחופים 

יותר. המתלונן לא הלין על דחייה זו, ואף לא פנה לנציב בתלונה על כך וגם לא ביקש 

להקדים את הדיון. 

אשר לדחיית המועד פעם נוספת מסר השופט, כי הוא נעתר לבקשת הדחייה, מאחר   .6

שמדובר בנאשם בקובלנה פלילית, שיש לה סממנים פליליים ויש ליתן לו את יומו 

בבית המשפט, להתגונן בפניה וזכותו על פי החוק והפסיקה להיות נוכח בדיון בעניינו. 

להסרת כל ספק, ציין השופט כי באותו היום שקבע לדיון, הוא לא יישב בטל מעבודה. 

מעיון ביומנו ניתן לראות כי באותו היום, היו קבועים בפניו, בין היתר: תיק הוכחות וכן 

5 תיקים שנקבעו לטיעונים לעונש ולמתן גזר דין. בתאריך אליו נדחה הדיון בקובלנה, 

הוא שריין לה את מלוא פרק הזמן הראוי והנדרש לדיון, לרבות הבקשה לביטול הקובלנה 

שהגישו הנאשמים. עוד הוסיף השופט, בהקשר זה, כי במסגרת חלוקת עבודה מחודשת 

בשנה האחרונה, הועברו לטיפולו מאות תיקים, לרבות תיקים ישנים משנת 2011 ואילך, 

כמו גם תיקים רגישים כתיקי אלימות במשפחה, תיקי סמים, תיקי תקיפות חבלניות, 

ועוד.

לבסוף מסר השופט, כי לאור הבקשה המנומקת היטב שהגישו הנאשמים לביטול   .7

הקובלנה, שצפוייה הייתה להתברר בפתח הדיון שנקבע, ולאחר שעיין בתגובתו של 

המתלונן לאותה הבקשה, וכן מאחר שלא מן הנמנע שהוא יגיע למסקנה שיש מקום 

להיעתר לה, ועל מנת שהמתלונן לא יחוש או יסבור שקובלנתו תבוטל בשל התלונה 

שהגיש, הוא סבור, ולו למראית פני הצדק, שאין זה ראוי שהוא ימשיך לדון בה. עוד 

הוסיף השופט, כי לאור בקשות נוספות שהגיש בינתיים המתלונן, אשר הגיעו לטיפולו 

לאחר שהתבקש על ידינו להגיב לתלונה, ואשר יש להן זיקה ישירה לתלונה, מחויב 

המציאות שיפסול עצמו מהמשך טיפול בתיק ויימנע ממתן החלטות בבקשותיו, וכך 

בכוונתו לעשות.
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בהחלטתו קבע הנציב, כי פעמיים דחה השופט את מועדי הדיון שקבע: תחילה דחה   .8

אותו מפאת אילוצי יומנו, ופעם שנייה דחה אותו בעקבות בקשתו של אחד הנאשמים, 

אשר לדבריו ביום זה נקבע לו דיון אחר.

בנסיבות אלה, ניתן להבין את אכזבתו של המתלונן מכך שהדיון בקובלנה שהגיש חזר 

ונדחה, וכי הדיון אמור להתקיים רק כשנה לאחר הגשת הקובלנה. אין צריך לומר, כי 

ציפייתו הסבירה של בעל דין היא שדיון בהליך אותו יזם יתקיים במועד מוקדם ככל 

האפשר.

בהחלטת הנציב בתלונה אחרת, בה הלין אב על כך שבית המשפט נעתר פעמיים   .9

לבקשות דחייה שהגיש נאשם ברצח בנו, מבלי לבקש את תגובת המאשימה לבקשות 

(תחילה נדחה הדיון לחודשיים ימים לאחר המועד המקורי, ולאחר מכן נדחה שוב בכ-4 

חודשים נוספים), הודגש כי קיום וסיום המשפט בתוך פרק זמן סביר הם בגדר אינטרס 

ציבורי ופרטי כאחד. עוד נאמר באותה החלטה, כי "בית המשפט הוא המופקד על 

ניהול ההליכים שבפניו ועליו להקפיד על זכויותיהם הדיוניות של הצדדים ובכלל זה 

לדאוג לכך שהמשפט יתנהל ביעילות וללא עיכובים מיותרים, תוך הימנעות מדחיית 

דיונים, אלא במידת הצורך. עם זאת, כאשר מוגשות בקשות לדחיית מועד דיון, וגם 

שעה שמדובר 'בבקשות דחיה שגרתיות המוגשות מדי יום לבית המשפט', יש להקפיד 

על קבלת תגובת הצד שכנגד, טרם מתן החלטה בבקשת הדחיה" (ר' דוח נציבות תלונות 

הציבור על שופטים לשנת 2020, בעמ' 95-94, מספרנו 70/20).

בהתאם לכך, היה מקום לבקש את תגובתו של המתלונן לבקשתו של הנאשם לדחות   .10

את הדיון שנקבע, טרם שניתנה בה החלטה. זאת, במיוחד כאשר מדובר במתלונן שאינו 

מיוצג ושעה שהתיק כבר נדחה קודם לכן לפרק זמן של כארבעה חודשים (אמנם מפאת 

אילוצי יומנו של בית המשפט). יצויין עוד, כי הנאשם לא צירף לבקשתו כל אסמכתא 

לקיומו של דיון אחר שנקבע לו, וכאמור גם לא ביקש את עמדתו של המתלונן לבקשת 

הדחייה, כפי שראוי היה לעשות. נזכיר, בהקשר זה, כי מהנחיות נשיא בית המשפט 

העליון ומנהל בתי המשפט עולה, כי קבלת בקשה לשינוי מועד דיון שמורה למקרים 

מיוחדים בלבד, כאשר גם שינוי מועד הדיון מטעם בית המשפט ייעשה במקרים חריגים. 

הבקשה צריכה להיות מוגשת באמצעות טופס ייעודי, וכאשר בית המשפט שוקל להיענות 

בחיוב לבקשה בעניין שינוי מועד הדיון, עליו לבחון לא רק אפשרות של דחיית הדיון 

אלא אף את הקדמתו (ר' נוהל 1-14 בדבר טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון). 

עוד ציין הנציב, כי אינו יכול לסיים החלטה זו מבלי להתייחס גם למה שארע לאחר   .11

הגשת התלונה. ובמה דברים אמורים? 

לאחר משלוח התלונה, הגיש המתלונן לבית המשפט בקשה להקדמת הדיון, בהתאם 

להוראות נוהל נשיא בית המשפט העליון, במסגרתה ביקש להקדים את הדיון למועד 
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הקרוב ביותר, בהתאם ליומנו של בית המשפט, והעלה בבקשתו טענות דומות לאלו 

שנטענו בתלונה. 

השופט נתן שתי החלטות: האחת, כי לאור הגשתה של התלונה ובהמשך להתייחסותו 

אליה, אותה העביר לנציב, וכן לאור הזיקה שבין הבקשה האמורה של המתלונן לבין 

התלונה, הוא פוסל את עצמו מלהמשיך לדון בתיק, ומעביר את הנושא לסגן נשיא בית 

המשפט, שיחליט מי המותב שידון בו. בהחלטתו השנייה נאמר, כי בהמשך להחלטתו 

הקודמת, הוא מבטל את הדיון שקבע, וכי מועד חדש יקבע ע"י המותב אליו יועבר 

הטיפול בתיק. 

הנציב הביע ספק אם היה מקום, בנסיבות העניין, לפסילתו העצמית של השופט, או   .12

אם יש בנימוקי החלטתו - הגשת התלונה והזיקה בינה לבין בקשת המתלונן להקדמת 

הדיון - כדי לבסס החלטה זו. פסילה עצמית מיוזמתו של היושב בדין "אינה דבר של 

מה-בכך ואין להתייחס אליה ככל החלטה אחרת של שופט. זאת שכן, הזכות לשבת 

בדין היא גם חובה לעשות כן... החובה לשבת בדין אינה רק חובה של השופט כלפי 

מערכת השפיטה. זוהי חובה גם כלפי הצדדים... נוסף לכך, זוהי חובה של השופט גם 

כלפי הציבור בכללותו... פסילה עצמית יכולה אולי להיראות לעיתים כפתרון קל, אך 

אין היא בהכרח הפתרון הראוי... יש להתחשב בעמדתו של השופט, אולם גם להתחשבות 

זו יש גבולות, הנקבעים על פי מבחן החשש הממשי למשוא פנים' (י' מרזל, דיני פסלות 

שופט, 2006, עמ' 24-22).

ועוד הזכיר הנציב את שנפסק בעבר:

"אין בהגשת תלונה, לכשעצמה, כדי לבסס עילת פסלות... גם קבלת התלונה או 

חלק ממנה, עדיין אין בה, כשלעצמה, כדי להקים עילת פסלות. אכן, תהיינה נסיבות 

בהן עצם הגשת התלונה-ובעיקר תוכן התלונה-תהיה מרכיב בתשתית הראייתית 

המניחה חשש ממשי למשוא פנים... יש לזכור כי הליך הפסלות והליכי התלונות 

על שופטים מכוח חוק הנציב הם הליכים נפרדים שתכליתם שונה... לכן, גם אם 

הוגשה תלונה בעקבות החלטות דיוניות ושיפוטיות של שופט, ואפילו נמצאה 

התלונה מוצדקת, אין בכך כדי לחרוץ את הדין בדבר יכולתו של בית המשפט לדון 

בעניין שלפניו באובייקטיביות הדרושה" (ע"א 941/06 רונצוויג ואח' נ' רהיטי 

צרעה ואח', 10.9.06, פסקה 6).

בנסיבות שתוארו לעיל, כאשר קיים ספק אם הדיון יתקיים ולּו בחלוף כשנה מאז הוגשה   .13

הקובלנה, הביע הנציב את תקוותו, כי ייעשה מאמץ לקבוע את הדיון בה בתוך פרק זמן 

סביר, ותישקל אף האפשרות להקדים את מועד הדיון שנקבע. 
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מאחר שאין זה בסמכותו של הנציב להתערב בהחלטתו של השופט לפסול את עצמו   .14

מלהמשיך ולדון בקובלנה, עומדת לפניו אך הטענה כי השופט נעתר לבקשת הדחייה 

של הנאשם מבלי לקבל, תחילה, את תגובתו של המתלונן, ובנסיבות העניין הסתפק 

בהערה לשופט בעניין זה.

תמצית החלטה )מספרנו 779/21, משפחה(

מתן החלטה טרם שחלף המועד להגשת תגובת הצדדים

תקציר: עורך דין שייצג את המשיבות בבקשה למינוי אפוטרופוס הלין על כך, ששופטת בית 

המשפט לענייני משפחה נתנה החלטה בבקשה טרם שחלף המועד שקצבה להגשת עמדת הצדדים 

לתסקיר העובדת הסוציאלית. הנציב לא קיבל את עמדת השופטת בתגובתה, בה ציינה כי עמדתן 

של המשיבות היתה ידועה מראשית ההליך, וכי היתה קיימת דחיפות במינוי האפוטרופוס החיצוני, 

וקבע כי המשיבות היו היחידות שעל עמדתן השופטת ויתרה, שעה שכל הצדדים האחרים, הגישו 

עמדתם. הנציב קבע, כי בנוהגה כך, פגעה השופטת בכללי הצדק הטבעי, ובזכות הטיעון שיש לכל 

צד טרם שתתקבל החלטה בעניינו. כן קבע הנציב, כי גם אם התייחסה השופטת לעמדת המשיבות 

בבקשה שהגישו לביטול ההחלטה, אין בכך כדי לשנות את תחושתן הקשה, שלא קיבלו הזדמנות, 

כמו שאר הצדדים, להביא את עמדתן טרם מתן ההחלטה. מבחינה זו, פגעה התנהלותה של השופטת 

במראית העין של עשיית הצדק. התלונה נמצאה מוצדקת.

 עורך דין שייצג את המשיבות בבקשה למינוי אפוטרופוס לחסוי הלין על התנהלותה של 

שופטת בית המשפט לענייני משפחה. לטענתו, בהחלטה שנתנה השופטת ביום 5.4.21 היא 

קצבה לצדדים 20 ימים להגשת תגובתם לתסקיר של המחלקה לשירותים חברתיים, שהמליץ 

להמשיך את המינוי החיצוני של אפוטרופוס ניטרלי לגוף ולרכוש למשך שנה, כאשר בהחלטה 

מיום 13.4.21 קיבלה השופטת את המלצות התסקיר. 

המתלונן ציין, כי ביום 20.4.21, טרם שחלף המועד להגשת תגובה, הוגשה תגובת המשיבות, 

מרשותיו, בה הביעו את התנגדותן למינוי האפוטרופוס החיצוני המוצע וביקשו להתמנות 

בעצמן כאפוטרופסיות לחסוי. כן הגישו באותו יום בקשה לביטול החלטת השופטת מיום 

13.4.21. ביום 20.4.21, ניתנה החלטה הן בתגובת המשיבות לתסקיר והן בבקשה לביטול 

החלטה. בהחלטה נאמר, בין היתר, כי לאחר עיון בתגובת המשיבות, לא נמצא מקום לשינוי 

ההחלטה מיום 13.4.21.

המתלונן טען, כי בהחלטה מיום 5.4.21 נקבע, כי הצדדים יגיבו לתסקיר תוך 20 יום, "קרי, 

עד ליום 26.4.21". לדבריו, כבר ביום 13.4.21 "ממש כשאני ישבתי במשרדי עם מרשתי... 

ועבדנו על התגובה לבית המשפט, הגיעה הודעת דוא"ל, לפיה התקבלה החלטה בתיק. בדקתי 
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את ההודעה בנוכחות מרשתי והתברר שהתקבלה החלטה בתיק, בטרם הגשנו תגובה ובטרם 

חלף המועד להגשתה...". המתלונן מציין, כי "מדובר בסיטואציה מאד מביכה, כשאני עמדתי 

בחזית ונאלצתי לנסות לסנגר בפני הלקוחה שלי על תחלואי מערכת בית המשפט בניסיון 

להסביר כיצד יתכן דבר כזה כשזכות בסיסית של עמידה בפני בית המשפט נמנעת ממנה". 

לטענת המתלונן, "לא יעלה על הדעת, שבית המשפט מקציב מועד להגשת תגובה של אחד 

הצדדים ומוציא תחת ידו החלטה בטרם זכות התגובה מוצתה, דבר שנוגד את עקרונות ניהול 

הליך משפטי תקין, הוגן ושיטת המשפט הנהוגה במחוזותינו ומבטל את זכות העמידה של 

האזרח בפני ערכאה משפטית שהינה זכות יסוד". 

בתגובתה לתלונה מסרה השופטת, כי החלטתה לא ניתנה בהתעלם מעמדת מרשותיו של 

המתלונן, אלא להיפך: תגובתן הייתה ידועה וברורה, והדבר נלמד באופן שאינו משתמע לשתי 

פנים הן מהמפורט בתסקיר העו"ס והן מתגובות המשיבות לאורך ההליך כולו. כך, לדבריה, 

עמדתן של המשיבות והתנגדותן הנחרצת למינוי המבקשות או אפוטרופוס חיצוני הייתה 

ידועה וברורה מתחילת ההליך. לכן, כך מסרה השופטת, בנסיבות בהן עמדת כל הצדדים 

ברורה והובאה גם באופן נהיר בתסקיר העו"ס, היא מצאה לנכון לתת החלטה בה הורתה על 

מינוי עמותה חיצונית כאפוטרופוס לגופו ולרכושו של החסוי, וזאת, "גם בלי שתוגש באופן 

פורמלי תגובת המשיבות".

השופטת הטעימה, כי החלטתה מיום 13.4.21 ניתנה לאחר שהיא נדרשה לעמדות הצדדים 

כולם, לרבות המשיבות ולא כלאחר יד או בהתעלם מעמדתן, ולכן הטענה שנפגעה זכות 

דיונית- אינה נכונה. כמו כן, לדבריה, כאשר היא נדרשה בשנית לעמדת מרשותיו של המתלונן 

בהחלטה בבקשת הביטול, ניתנה החלטתה בשנית, על נימוקיה וטעמיה.

עוד ציינה השופטת, כי מאחר שמצבו של החסוי הוסיף להידרדר והוא אושפז במחלקת מונשמים 

במרכז הגריאטרי וסבל מהתדרדרות במצבו הרפואי ומירידה קוגניטיבית משמעותית, הרי 

שהיה הכרח לקבל את ההחלטה בדבר מינוי אפוטרופוס חיצוני בעת בו ניתנה, מתוך ראיית 

טובתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס. 

בהחלטת הנציב נאמר, כי כפי שעולה מבירור התלונה, ההחלטה מיום 13.4.21 ניתנה טרם 

שחלף המועד שנקצב להגשת תגובה (20 יום), אשר נקבע בהחלטה מיום 5.4.21. השופטת 

סבורה, כי עמדת המשיבות הייתה ידועה וברורה עוד טרם מתן ההחלטה, ואולם, בהקשר זה 

העיר הנציב, כי אין לו אלא לתהות, מדוע המשיבות היו היחידות שהשופטת "ויתרה" על 

עמדתן? ההסבר כי עמדתן הייתה ידועה מראש אין די בו, שהרי ניתן לומר זאת גם על עמדות 

הצדדים האחרים, ולמצער המבקשות. הנציב קבע, כי בנוהגה כך, פגעה השופטת בכללי הצדק 

הטבעי, ובזכות הטיעון שיש לכל צד טרם שתתקבל החלטה בעניינו. 
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זאת ועוד, כפי שהעלה הבירור, האפוטרופסות במינוי הזמני שנקבעה בהחלטה מיום 19.11.20 

עתידה היה לפקוע כעבור חצי שנה, דהיינו ביום 19.5.21, למעלה מחודש לאחר מתן ההחלטה 

מיום 13.4.21, ולא ברור מדוע לא היה ניתן להמתין עוד מספר ימים עד להגשת תגובת 

המשיבות, שעה שלחסוי יש עדיין אפוטרופוס. זאת ועוד, אם סברה השופטת כי המקרה חייב 

מתן החלטה בהולה עוד טרם פקיעת המינוי הזמני, באפשרותה היה לקצוב מועד קצר יותר 

לתגובת הצדדים, אולם לא כך נעשה. 

לבסוף העיר הנציב, כי דברי השופטת בתגובתה, לפיהם, לגופו של עניין, עמדת המשיבות 

שהוגשה לאחר מתן ההחלטה נדונה לגופה ונדחתה, אין בהם כדי לשנות את תחושתן הקשה 

של המשיבות, שלא קיבלו הזדמנות, כמו שאר הצדדים, להביא את עמדתן טרם מתן ההחלטה. 

מבחינה זו, פגעה התנהלותה של השופטת במראית העין של עשיית הצדק.

אשר לדברי השופטת, שהמתלונן לא טען בתלונה כי המינוי אינו מיטיב עם החסוי, הרי שהנציב 

אינו מוסמך בכל מקרה לדון בטענה זו, המתייחסת להחלטה שיפוטית של בית המשפט, וטוב 

עשה המתלונן שלא הלין על כך.

התלונה נמצאה, אפוא, מוצדקת.

תמצית החלטה )מספרנו 141/21, שלום(

ועוד על חובת הגילוי של שופט והיקפה, האם היא קמה גם שעה שהיצוג נעשה מטעמה 

של מבטחת; על חובת הזהירות בה מחויב השופט; ועל הצורך במנגנון יעיל ומהיר למסירת 

נתונים לשופט מהנהלת בתי המשפט אודות תיקים בהם הופיע בעבר כעורך דין

תקציר: נמצאה מוצדקת תלונה על העדר גילוי נאות מצד שופט, כי ייצג בעבר עירייה, שעה שתיקים 

בעניינה הועברו לטיפולו לאחר מינויו. 

על פי קביעת הנציבות, השופט מחויב בגילוי נאות, הנשען על עקרון "מראית פני הצדק", גם 

במצבים בהם אין מתקיים חשש ממשי למשוא פנים ואפילו אם הדין אינו מחייב את פסילתו של 

השופט מלשבת בדין. הכלל הוא, כי שעה שמתקיים חשש לפגיעה במראית הצדק, חייב השופט 

להביא לידיעת הצדדים חשש זה.

בהחלטתו הטעים הנציב, כי סוגיית חובת הגילוי הנאות של היושב בדין הינה שאלה מורכבת בה 

יש לבחון כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו המיוחדות. חלוף הזמן, כשלעצמו, אינו מהווה, בהכרח, 

אינדיקציה מכרעת בנידון דידן. כך, למשל, תיתכן חובת גילוי גם לאחר שנים רבות, אם התקיים 
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קשר אינטנסיבי בין השופט לבין הגורם הרלבנטי או הייתה ביניהם היכרות קרובה, ובאותה מידה 

תיתכן חובת גילוי לאחר תקופה קצרה בה לא התקיים קשר הדוק שכזה.

בהקשר זה, לא למותר הוא להזכיר את כלל 15)ב()4( לכללי אתיקה לשופטים, התשס"ז- 2007, 

אשר קובע, כי "שופט לא ישב בדין ביודעו שמתקיים אחד מאלה ... בעל דין או עד מרכזי היה 

לקוחו של השופט קודם מינויו לכהונתו, ולא חלפו לפחות חמש שנים מאז הטיפול בעניינו של 

אותו בעל דין או אותו עד". בעבר כבר קבעה הנציבות, כי פרק הזמן של חמש שנים לפני או אחרי 

המניעה מלשבת בדין, ראוי לשמש כנקודת מוצא גם לצורך חובת היידוע לבעלי הדין )מספרנו 

703/11 ועמדת נציב 5/11(, ואכן בענייננו לא חלפה תקופה של חמש שנים מאז היצוג ועד למועד 

הרלבנטי. משכך, למצער, היה צריך השופט להודיע לבעלי הדין את דבר יצוגו בעבר את העירייה 

גם בתיקים אחרים שהועברו לטיפולו בתקופת זמן זו, ולא רק בתיק נשוא התלונה.

האם ייצוגה של העירייה מטעם המבטחת משנה את התמונה, מבחינת חובת הגילוי? התשובה לכך, 

קבע הנציב, הינה בשלילה. שעה שעורך דין מופיע בבית המשפט בהליך משפטי מטעמו של בעל 

דין, לא ניתן לומר, כי אותו בעל דין אינו לקוחו אותה שעה, וזאת אף ששכר הטירחה משולם על 

ידי המבטחת. עורך הדין חב חובת נאמנות למבוטח )ובמקרה זה לעירייה(, אותו הוא מייצג בבית 

המשפט, והמבוטח נחשב לעניין זה ללקוחו.

אפילו לא זכר השופט את מלוא הנתונים הרלבנטיים, במועד הרלבנטי, בדבר היקף היצוג, היה 

עליו למצער לפעול לבירורם המלא של מלוא הנתונים הצריכים לעניין. זאת שכן, חובת הגילוי 

מתחייבת גם שעה שמלוא היקף המידע אינו מצוי בידיעתו של השופט, כשאז הוא מחוייב בנקיטת 

משנה זהירות ועשיית הפעולות הנדרשות על מנת לברר את הנדרש. זאת ועוד. שעה ששופט מוסר 

בהחלטה שיפוטית מידע הקשור בעניינו האישי, מצופה ממנו, כי יוודא היטב שלא תיפול שגגה 

תחת ידו. לא כל שכן שעה שמדובר בבדיקה פשוטה שיכול הוא לעשות בעצמו על נקלה.

הנציב קבע, כי יש מקום ליצור מנגנון יעיל ומהיר, בהנהלת בתי המשפט, אשר יאפשר לשופט לקבל 

מידע רלבנטי אודות הליכים בהם הוא ייצג בעלי דין, וזאת על מנת שיוכל לקבל הכרעה נכונה 

ומושכלת הן בשאלת פסלותו מלשבת בדין והן בשאלת הגילוי הנאות שהוא מחוייב בו, ומנהל בתי 

המשפט התבקש לבדוק היבט זה תוך והפקת הלקחים לעתיד לבוא.

עניינה של התלונה, בתמצית, בטענה לניגוד עניינים והעדר גילוי נאות מצדו של השופט. 

עד למועד בו מונה השופט לכהונת רשם בכיר, ולאחר מכן לכהונת שופט, הוא הועסק במשך 

שנים כשכיר במשרד עורכי דין אשר ייצג בין היתר עירייה מסויימת במספר הליכים משפטיים.

בתלונה נטען, כי השופט דן בתיקים רבים להם העירייה צד, ובהם התיק נשוא התלונה, בלא 

שגילה את הדבר לבעלי הדין שכנגד, וכי העירייה אף לא הופיעה ברשימת המניעויות שלו 

מלשבת בדין.
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בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי לאחר שכבר דן בתיק והוגשה בו בקשת פסלות הוא מסר 

בהחלטתו בבקשת הפסלות מידע על תיק שזכר כי ייצג בו את העירייה לפני שנים רבות (אף 

כי בדיעבד התברר כי שגה וכי אין מדובר בתיק זה), וכי פנייתו, לאחר הגשת בקשת הפסלות, 

להנהלת בתי המשפט לקבל את רשימת כל התיקים בהם ייצג את העירייה הושבה ריקם, 

כשהמשרד עצמו בו עבד כבר נסגר.

פניית הנציבות להנהלת בתי המשפט העלתה רשימה של מספר תיקים בהם ייצג השופט את 

העירייה בעבר כעורך דין. הדבר היה לפני שחלפו 5 שנים מאז הייצוג ועד שהחל לדון בתיק 

נשוא התלונה.

בהחלטתו הטעים הנציב, כי סוגיית חובת הגילוי הנאות של היושב בדין הינה שאלה מורכבת 

בה יש לבחון כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו המיוחדות. חלוף הזמן, כשלעצמו, אינו מהווה, 

בהכרח, אינדיקציה מכרעת בנידון דידן. כך, למשל, תיתכן חובת גילוי גם לאחר שנים רבות, 

אם התקיים קשר אינטנסיבי בין השופט לבין הגורם הרלבנטי או הייתה ביניהם היכרות קרובה, 

ובאותה מידה תיתכן חובת גילוי לאחר תקופה קצרה בה לא התקיים קשר הדוק שכזה. 

מהחלטת השופט בבקשת הפסלות עולה, כי הוא ידע וזכר, כי ייצג בעבר את העירייה בבית 

המשפט והוא ואף מצא להסביר, כי היצוג היה בכובעה כמבוטחת של לקוחות המשרד בו 

הועסק, אף אם לא זכר את מלוא פרטי היצוג ובכמה תיקים מדובר. אין סיבה אפוא להניח, 

כי מספר שנים קודם לכן, כשהחל לטפל בהליך, לא ידע ולא זכר השופט כי הוא ייצג את 

העירייה, ודי היה במודעותו לכך שייצג בעבר את העירייה. מכל המקובץ, ושעה שאף מדובר 

בייצוגה של עירייה ולא של בעל דין פרטי, ניתן לקבוע ברמה גבוהה של ודאות, כי במועדים 

הרלבנטיים לתלונה היו הנתונים הדרושים להקמת חובת הגילוי מצויים בידיעתו של השופט. 

למעלה מן הדרוש, הוסיף הנציב, אפילו לא זכר השופט את מלוא הנתונים הרלבנטיים, 

במועד הרלבנטי, בדבר היקף היצוג, וכאמור אין בפיו טענה כזאת, היה עליו למצער לפעול 

לבירורם המלא של מלוא הנתונים הצריכים לעניין. זאת שכן, חובת הגילוי מתחייבת גם שעה 

שמלוא היקף המידע אינו מצוי בידיעתו של השופט, כשאז הוא מחוייב בנקיטת משנה זהירות 

ועשיית הפעולות הנדרשות על מנת לברר את הנדרש. עמדה על כך הנציבות כבר בעבר. 

באחד המקרים שהובא לטיפולה, העירה הנציבות כי אפילו לא זכר שופט כי הוא ייצג בעבר 

בעל דין, על בית המשפט לנקוט "אמצעי זהירות מירביים, לבל יכשל בטיפול בעניינים של 

לקוחותיו לשעבר" (מספרנו 1121/05). הנציבות הנחתה, אפוא, את השופטים לשית את לבם 

למניעה אפשרית מלדון בהליך מסויים ולצורך ליידע את הצדדים בשלב מוקדם ככל האפשר, 

על היכרות או קשר מסויים עם בעל דין, על מנת להימנע מתקלות ובכלל זה מתן החלטות 

מהותיות או פסקי דין בצל ניגוד עניינים (מספרינו 953/09, 868/13, 249/14). הכלל החל 

בעניין זה הינו, כי כאשר יש ספק אזי אין ספק, וחובת הגילוי מתקיימת.
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בעניין שבפניו, קבע הנציב, כי חלה על השופט חובת גילוי, חובה שהוא לא עמד בה. שעה 

שהשופט ייצג את העירייה לפני תקופה לא ארוכה, לאחר שהועברו לטיפולו תיקים בהם אותה 

עירייה הינה בעלת דין, מחויב היה השופט לגלות את הדבר בפני הצד שכנגד להליך שבפניו. 

ודוקו: על פי קביעת הנציבות, השופט מחויב בגילוי נאות, הנשען על עקרון "מראית פני 

הצדק", גם במצבים בהם אין מתקיים חשש ממשי למשוא פנים ואפילו אם הדין אינו מחייב 

את פסילתו של השופט מלשבת בדין. הכלל הוא, כי שעה שמתקיים חשש לפגיעה במראית 

הצדק, חייב השופט להביא לידיעת הצדדים חשש זה. 

בהקשר זה, לא למותר הוא להזכיר את כלל 15(ב)(4) לכללי אתיקה לשופטים, התשס"ז- 2007, 

אשר קובע, כי "שופט לא ישב בדין ביודעו שמתקיים אחד מאלה ... בעל דין או עד מרכזי היה 

לקוחו של השופט קודם מינויו לכהונתו, ולא חלפו לפחות חמש שנים מאז הטיפול בעניינו 

של אותו בעל דין או אותו עד". בעבר כבר קבעה הנציבות, כי פרק הזמן של חמש שנים לפני 

או אחרי המניעה מלשבת בדין, ראוי לשמש כנקודת מוצא גם לצורך חובת היידוע לבעלי 

הדין (מספרנו 703/11 ועמדת נציב 5/11), ואכן בענייננו לא חלפה תקופה של חמש שנים 

מאז היצוג ועד למועד הרלבנטי. משכך, למצער, היה צריך השופט להודיע לבעלי הדין את 

דבר יצוגו בעבר את העירייה גם בתיקים אחרים שהועברו לטיפולו בתקופת זמן זו, ולא רק 

בתיק נשוא התלונה.

האם ייצוגה של העירייה מטעם המבטחת משנה את התמונה, מבחינת חובת הגילוי? התשובה 

לכך, קבע הנציב, הינה בשלילה. שעה שעורך דין מופיע בבית המשפט בהליך משפטי מטעמו 

של בעל דין, לא ניתן לומר, כי אותו בעל דין אינו לקוחו אותה שעה, וזאת אף אם שכר הטירחה 

משולם על ידי המבטחת. עורך הדין חב חובת נאמנות למבוטח (ובמקרה זה לעירייה), אותו 

הוא מייצג בבית המשפט, והמבוטח נחשב לעניין זה ללקוחו.

לא ברור מדוע בהחלטתו בבקשת הפסלות הפנה השופט לתיק שגוי, שאין חולק כי הוא לא 

ייצג בו את העירייה אלא בעל דין אחר. ראוי היה, כי השופט יבדוק את נתוני התיק עצמו 

אליו הפנה בהחלטתו, באמצעות תוכנת נט-המשפט, כשאז היה עולה על נקלה על הטעות 

שנפלה בידו. אין צריך לומר, כי שעה ששופט מוסר בהחלטה שיפוטית מידע הקשור בעניינו 

האישי, מצופה ממנו, כי יוודא היטב שלא תיפול שגגה תחת ידו. לא כל שכן שעה שמדובר 

בבדיקה פשוטה שיכול הוא לעשות בעצמו על נקלה. היפלא הדבר, כי שגגתו של השופט, 

ביחד עם דבריו בהחלטת הפסלות, כי ייתכנו תיקים נוספים בהם הוא הופיע מטעם העירייה 

(ואף זאת מבלי להודיע כי בקשתו לקבלת מידע מוסמך בעניין זה לא צלחה), העלתה תמיהה 

וחשדנות אצל המתלונן?

אשר להנהלת בתי המשפט – לטעמו של הנציב יש מקום ליצור מנגנון יעיל ומהיר, אשר 

יאפשר לשופט לקבל מידע רלבנטי אודות הליכים בהם הוא ייצג בעלי דין, וזאת על מנת 

שיוכל לקבל הכרעה נכונה ומושכלת הן בשאלת פסלותו מלשבת בדין והן בשאלת הגילוי 
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הנאות שהוא מחוייב בו. והמקרה שבפניו יוכיח. מנהל בתי המשפט התבקש לבדוק היבט זה 

תוך הפקת הלקחים לעתיד לבוא.

התלונה נמצאה מוצדקת.

תמצית החלטה )מספרנו 602/21, משפחה(

ועוד על חובת הגילוי

תקציר: בעקבות כתבת תחקיר ששודרה בטלויזיה, בה צולם עורך דין ותיק בתחום המשפחה כשהוא 

מתפאר בהיכרותו הקרובה עם שופט של בית המשפט לענייני משפחה וטוען שהוא אף ייצג אותו 

בגירושיו, הוגשו לנציבות שלוש תלונות. הטענה העיקרי שעלתה מכל התלונות היתה, כי השופט 

הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו שעה שלא גילה בפני המתדיינים בפניו את דבר ההיכרות עם 

עורך הדין. 

בירור התלונה העלה, כי בנסיבות העניין לא התקיימו יחסי עורך דין לקוח בין השופט לבין עורך 

הדין, ובהעדר ייצוג, לא מתקיימת חובת גילוי. התלונה נדחתה. 

בעקבות שידור כתבת תחקיר של כתב משפטי של אחד מערוצי הטלויזיה, בה צולם   .1

במצלמה נסתרת עורך דין ותיק בתחום דיני המשפחה (להלן - עורך הדין), על ידי חוקרת 

פרטית שהתחזתה לאישה המנהלת הליך גירושין, הוגשו לנציבות שלוש תלונות. באותה 

כתבה נראה עורך הדין כשהוא משוחח עם החוקרת ומתפאר בקשריו ובהיכרותו עם אחד 

משופטי המשפחה, באמרו: "אני לא יכול להגיד לך איך אני מכיר אותו אבל אני מכיר 

אותו מצוין". בהמשך, ציין כי הוא עצמו ייצג את השופט בהליך גירושין שניהל בעבר: 

"הוא גם התגרש אצלי, באחת הפעמים". כמו כן צולם עורך הדין כשהוא מתקשר בטלפון 

הפנימי לעורכת דין ממשרדו, וזו הגיעה לחדרו ותמכה בדבריו, בכנותה את השופט 

"השופט שלנו". בכתבה נטען, כי השופט, אשר מרכז בידיו את הטיפול בתיקי ניכור 

הורי במחוז, אינו מקיים את הכלל בדבר גילוי נאות ואינו מגלה למתדיינים המופיעים 

בפניו את דבר היכרותו עם עורך הדין. עוד נטען בכתבה, כי בתשובה לשאילתה שנשלחה 

לשופט על ידי ערוץ החדשות, הכחיש השופט, באמצעות דוברות בתי המשפט, את 

היכרותו עם עורך הדין, באמרו כי למיטב זכרונו הוא לא שכר את שירותיו של עורך 

הדין או של משרדו ולא יוצג על ידו. 

בתלונה הראשונה, שהוגשה על ידי עמותה ציבורית, נטען, כי השופט הוא השופט היחיד   .2

במחוז שדן בתיקים של ניכור הורי, וכי "כל תיק של ניכור הורי... מופנה רק אליו". 

עוד נטען, כי עורך הדין מופיע פעמים רבות בפני השופט וכי מעולם השופט לא חשב 
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לפסול את עצמו מלדון בתיקים אלה. עוד נטען, כי השופט לא נהג על פי כללי הגילוי 

הנאות, כאשר לא גילה את דבר היכרותו עם עורך הדין. כן נטען, כי מהכתבה עולה, 

כי במשרדו של עורך הדין מכונה השופט "השופט שלנו", "דבר המעיד כאלף עדים על 

קשר אישי וישיר עם כבוד השופט". 

בתלונה נוספת נטען עוד, כי הכתב המשפטי טען בתוקף כי עורך הדין לא שימש יועץ   .3

אחד מני רבים בהליך הגירושין של השופט, אלא ניהל משא ומתן עם עורכי הדין של 

גרושתו של השופט, בשמו, "ומכאן שתגובתו של הנילון לתקשורת, בשני מקרים שונים 

ובאמצעות מערך הדוברות של בתי המשפט, לא הייתה אמת". לטענת המתלוננת, 

התנהלותו של השופט עולה כדי הפרת כללי אתיקה לשופטים, התשס"ז-2007. 

בתלונה השלישית, שהוגשה על ידי חבר כנסת, חזר חבר הכנסת על הטענות שנטענו   .4

לעיל, בציינו כי התלונה מתייחסת הן להפרת חובת הגילוי והן לתגובת השופט לתקשורת. 

לדבריו, השופט אינו פוסל עצמו מלדון בתיקים בהם מופיע עורך הדין או עורך דין אחר 

ממשרדו "למרות היכרותו המוקדמת, העמוקה והאינטימית עם עורך הדין שמקימה חשש 

כבד לניגוד עניינים ולמשוא פנים בניהול המשפט". כמו כן, לדבריו, השופט, באמצעות 

דוברות בתי המשפט "מסר פעמיים הודעות שקריות" למערכת החדשות, בהן הכחיש 

את הקשר שלו עם עורך הדין, ותגובותיו אלה "סותרות את המידע שהגיע בפני הכתב, 

את העולה מהתחקיר ואת תגובתו של עורך הדין". 

בתגובתו לתלונה מסר השופט, כי "הכתבה נחתה עלי כרעם ביום בהיר ואיני יודע   .5

למקם את עצמי בשאלה, האם יצא העולם מדעתו או מפרופורציה, שמא מצאתי את 

עצמי בעיצומו של ציד מכשפות שמניעיו נעלים מבינתי ויכולים לנבוע אולי מנקם, 

אולי ממניע זר אחר". לדבריו, גם לאחר בדיקה הוא יכול לומר בלב שקט כי עורך הדין 

"לא ייצגני בהליך הגירושין, גם לא שיח ושיג עימו". 

לדברי השופט, "הפעם האחרונה בה התגרשתי היתה בשנת 2002, לאמור לפני כ – 20   .6

שנה, וברור לי שעו"ד --- לא היה מעורב בשום צורה. דבר אחד ברור. דבר גירושיי 

נפוץ היה בין עורכי הדין וגם היה מונח בפני מי שמינה אותי בשנת 2011, גם אחר כך, 

שעה שלא הליך הגירושין היה מורכב אלא הליכים רבים שבאו לאחריו". השופט מסר 

בנוסף, כי בכל ההליכים שהתנהלו בשל גירושיו הוא יוצג על ידי עורכת דין אחרת, 

ולא על יד עורך הדין המסויים. השופט ציין, כי בידי באת כוחו לשעבר "מצויים אי 

אלו קלסרים בני אלפי מסמכים", ורק בעקבות הכתבה, הוא ביקש ממנה לעיין באותם 

קלסרים. השופט הוסיף, כי באת כוחו לשעבר, שעבדה איתו עוד משנת 1999 וליוותה 

גם את פרידתו מאשתו לשעבר עוד בשנת 2001, אמרה לו שאינה זוכרת שום מעורבות 

של עורך הדין. השופט הוסיף עוד, כי באת כוחו לשעבר הזכירה לו שגירושיו נעשו ללא 

הסכם, וכי "הסכם הושג בינינו בשנת 2003 לאחר פעולה של מגשרת, וכפי שסיפרה לי... 

כך עולה גם ממי מהפרוטוקולים". השופט ציין עוד, כי גרושתו פתחה נגדו בהליכים 
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רבים, וכי "בהצטבר מאות פרטים בהליכים רבים, מן הסתם איש אינו מבקש ממני לזכור 

לפרטי פרטים מה היה לפני 15 או 20 שנה".

השופט ציין, כי עד עצם היום הזה לא זכור לו שעורך הדין ייצג אותו. לדבריו, "אמירה   .7

זו אמרתי גם בעבר ובשעתו לפני כשנה לדוברות". בהתייחסו לכתבת התחקיר ששודרה 

בטלויזיה כתב השופט, כי עורך הדין מסר שלוש גרסאות שונות "למדובבת ששלח 

מי שיזם את הקמפיין התקשורתי... בתחילה התרברב... כי 'התגרשתי אצלו', אחר כך 

טען שאולי ניהל למעני מו"מ, הוא גם טען שלא ייצג אותי. עכשיו קשה לייחס לעניין 

אמינות. אין לי שום אחריות לגרסה בה בוחר הכתב לדבוק, אולם ריבוי הגרסאות בעצמו 

מתיישב עם זכרוני, לפיו [עורך הדין] לא ייצג אותי, לא בהליך הגירושין, לא בהליך 

הסכם, גם לא בהליך מו"מ".

השופט הוסיף: "אינני זוכר שחתמתי לו על ייפוי כח או על הסכם שכר טרחה, פשיטא   .8

כאשר אני אומר אינני זוכר, אני מתכוון כי לא רק שאיני זוכר בעלמא בבחינת לשון 

מנומסת למה אירע לפני 20 שנה, אלא שאין בנמצא גם שום מסמך כגון טיוטת הסכם, 

ייפוי כח, קבלה או חשבונית וכו'". בעניין זה, לדבריו, הוא בטוח כי עורך הדין לא 

ייצגו, וכי אילו "היה מעורב בצורה משמעותית במו"מ כלשהו, שלא לדבר על ייצוג 

ממש, הייתי זוכר".

עוד ציין השופט, כי טרם מינויו לשופט עבדו הוא וגרושתו כעורכי דין בתחום המשפחה.   .9

לדבריו, "כבר אז לא הייתי בין הזוטרים שבין עורכי הדין, ויכול גם יכול והדברים 

תואמים את זכרוני, כי דיברתי עם עורכי דין מסוימים על מצוקותיי או שעורכי דין 

אחרים אמרו, כאמור בין השנים 2001 – 2002, נדבר עם [אשתו לשעבר של השופט] 

ואולי יצלח. בבחינת מעשה חברי שבינו לבין ייצוג, אין דבר וחצי דבר. באמונה שאיני 

זוכר ש[עורך הדין] היה בין אלו. לי זכורים שמות אחרים שאפילו איני יודע למקמם 

בזמן, אבל אין אני יכול לשלול מתוך זיכרון, וודאי אחרי כל כך הרבה שנים, כי [עורך 

הדין] לא אמר מתי שהוא, כמנהגו, 'אני אנסה לדבר איתה'. סבור אני שאיש לא חזר 

אלי אפילו עם תנאים, הצעה או טיוטא".

השופט הוסיף וציין כי על כן, כאשר מונה לשופט כעשר שנים לאחר גירושיו, והופיע   .10

בפניו עורך הדין, "לא זכרתי שום מעורבות שלו, ומה שאינך זוכר, אינך יכול לבצע 

לגביו גילוי נאות". לדבריו: "שאלה טובה היא עד לאיזה תחום זמנים מתפשטת חובת 

הגילוי. האם באמת חובת הגילוי, גם לו הייתי זוכר את הדברים בשעתו, מתפשטת כדי 

אמירה שלפני עשרות בשנים, אולי דיבר [עורך הדין] באופן לא פורמאלי עם גרושתי? 

מבדיקתי עולה שיש גם יש ספק גמור אם [עורך הדין] דיבר עם גרושתי, אגב מו"מ 

או בכל דרך אחרת הידועה לי... מעולם לא הייתי חברו של [עורך הדין], במובן שהוא 

מעבר להכרות מקצועית, לא בילינו בצוותא, איני יודע היכן הוא גר, הוא לא התארח 

בביתי ואין לי שום אינטרס, לא בטובתו ולא ברעתו. מדיניות הנהלת בתי המשפט היא 
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שיואילו השופטים וידונו בתיקים המונחים בפניהם ואל יאחזו בקש להשתחרר מהם. 

משכך, כאשר לא זכרתי כי [עורך הדין] היה מעורב בענייני האישיים, מה בדיוק מצפה 

צייד המכשפות, שיזם את הדיבוב והכתבה, ממני? ודוק, לא קיבלתי מעולם שום טובת 

הנאה מ[עורך הדין], ולא נתתי לו טובת הנאה, אין בינינו שום יחסים אישיים, כמוהו 

ככל עו"ד אחר, פניו מוכרות בשל הוותק, כמו גם עורכי ותיקים אחרים. כאן זה מתחיל 

וכאן זה נגמר".

השופט דחה את הטענה כי יש לו היכרות "עמוקה ואינטימית" עם עורך הדין בציינו:   .11

"אין לי שום הכרות עמוקה או אינטימית. העובדה ש[עורך הדין] הוא עו"ד כ – 40 שנה 

ויותר בתחום דיני המשפחה, לא הופכת את העניין למצדיק פסלות, להכרות עמוקה או 

להכרות אינטימית". כן ציין, בהתייחסו להקלטת עורך הדין: "אני שראיתי את הכתבה, 

הזדעזעתי וראיתי במו עיני תופעה מכוערת שבה עורכי דין מבצעים קידום מכירות 

באומרם דברי שקר כמו 'שופט שלנו', 'התגרש אצלי' וכו'. לא התגרשתי אצל [עורך 

הדין], הפרוטוקולים בשעתו מדברים בעד עצמם, וההבלים שהשמיעו [עורך הדין] ועו"ד 

---, פשיטא אינם אמת".

השופט הוסיף, כי בכל מקרה לא מתקיימת עילת פסלות. לדבריו, "אפילו הייתי עובד   .12

בשעתו אצל [עורך הדין] או [עורך הדין] היה עובד אצלי, גם אז לא היתה מתקיימת 

עילת הפסלות, באין שום יחסים נוספים עם עוה"ד לאחר 5 שנים מיום מינויי. העובדה 

ש[עורך הדין] או מי ממשרדו אמרו למדובבת 'השופט שלנו', אינה מעידה על שום קשר 

ישיר איתי. קשר כזה אינו בנמצא". 

השופט דחה גם את הטענה לפיה עורך הדין לא שימש יועץ אחד מיני רבים, אלא ניהל   .13

מו"מ בשמו. השופט שב והטעים, כי "לא כך כנראה היו פני הדברים, שהרי עו"ד היחידה 

[שייצגה אותי] היתה עו"ד ---". 

השופט הוסיף, כי מאחר שאין בידו שום מסמך מאותה תקופה, הוא פנה לעורכת דינו,   .14

וביקש ממנה לחפש מסמכים אשר אולי יסבירו מה ואם עשה עורך הדין בעניינו. לדבריו, 

מדברי באת כוחו לשעבר ברור, שבעת הגירושין וההסכם, לא היה לו שום קשר עם עורך 

הדין ובכל זמן אחר הוא יוצג על ידה ועל ידי עובדי משרדה, "כך שכל טענה לייצוג 

של [עורך הדין] מוזרה היא".

לדברי השופט, באת כוחו לשעבר השיבה לו, בידיה כמה וכמה מסמכים שיכולים להיות 

רלוונטיים (ואשר שמורים אצלה), ובהם הסכם מסוף שנת 2000 בינו לבין גרושתו, אשר 

ככל הנראה לא אושר, "וזכור לי בבירור שכנראה איש לא היה מעורב בו". כן מצוי 

בידי באת כוחו לשעבר פרוטוקול בית הדין הרבני, במסגרתו ניתן פסק דין לגירושין, 

בנוכחותו ובנוכחות גרושתו בלבד (בלא ייצוג). מסמך נוסף שאיתרה באת כוחו לשעבר 
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הוא, לדבריו, פרוטוקול אישור הסכם בפני כבוד השופט ש. שוחט (כתוארו דאז) מיום 

10.9.03, "גם שם הופענו לבדנו".

השופט הוסיף וציין, כי באת כוחו לשעבר מצאה אסופת מסמכים משנת 2007, הנוגעים   .15

להליכים נוספים שניהלה נגדו גרושתו. לדבריו, בין המסמכים הללו נמצא מסמך פקס' 

מיום 18/2/2007, שנכתב על ידי עורך דין שלישי (עו"ד צ. סמוכה): "אני קיבלתי את 

הייצוג לאחר שהובטח לי ש[עורך הדין] יכנס לתמונה וינסה לגמור את התיק הזה' ". 

השופט הדגיש, כי "זו הפעם הראשונה מזה עשרות שנים שאני נתקל בפקס' כזה, תוך 

שברור לי שלא חתמתי ל[עורך הדין] על ייפוי כח או מיניתי אותו לייצג אותי, גם שכר 

לא שילמתי לו. אם תרצה תאמר במקרה הטוב כי [עורך הדין], לפגישה אחת, שלא ברור 

אם יצאה אל הפועל, שימש כמפשר או מגשר. מו"מ של ממש, שיתוף בסודות או במידע 

וכו', לא היה שם".

השופט הוסיף: "על גבי מכתב שלי מיום 28/2/2007, נמצא כיתוב של עו"ד צ. סמוכה,   .16

שם נאמר – 'גרושתך מנהלת את התיק מולך, אין לי חלק במלחמות... אני ביקשתי 

להיפגש ולסיים את התיק, אתה נתת הסכמתך, [עורך הדין] נתן, אבל תכלס אני מחכה". 

השופט ציין, כי באותן שנים היו משרדי עו"ד צ. סמוכה ו[עורך הדין] דלת על יד דלת 

"ויכול ומכאן הקשר בין השניים". לדברי השופט: "מכאן אני למד שהיה שיח ושיג 

באופן חברי בין [עורך הדין] לבין עו"ד צ. סמוכה (שניהם לא ייצגו לבסוף, לא החליפו 

טיוטות, לא הגיעו להסכמות וכו'), אך בפועל בוודאי שלא זכרתי תכתובת בת כמעט 

15 שנה זו ואין אני יכול לזכור גם אם הדבר הוליד שיח חברים בודד, בין בנוכחותי 

ובין שלא בנוכחותי. כאמור אינני זוכר ואני מניח שהדברים לא חרגו מניסיון קולגיאלי 

של עמיתים להימנע מבעיות ביני לבין גרושתי, שנינו היינו מוכרים בתחום וסכסוך 

הגירושין היה נושא נפוץ בקרב עורכי הדין למשפחה שנים רבות". מכל מקום, השופט 

הבהיר, כי בסופו של יום, המייצגים היו עורכת הדין, באת כוחו לשעבר, שייצגה אותו, 

ועו"ד אחר (שאינו עו"ד סמוכה), שייצג את גרושתו. 

השופט ציין עוד, כי "נוצר מצב מוזר ולפיו כביכול דיבר [עורך הדין], שלא ייצג אותי,   .17

עם עו"ד צ. סמוכה, שלא ייצג את גרושתי, כך לפחות עולה מן המסמכים בריבוי 

ההליכים, זיכרון של ממש אין לי". כן הוסיף, כי באת כוחו לשעבר מצאה מסמך של 

עו"ד סמוכה מיום 12.3.07 המופנה אליו (לשופט), שם הוא מבקש לקבוע פגישה 

משולשת או מרובעת. כלומר, "במילים אחרות גם עו"ד צ. סמוכה לא סבר ש[עורך 

הדין] מייצג אותי ולא נקב בשמו ..., גם לא כיתב אותו להעתק מי מהם", ומכל מקום, 

לא זכור לו כי התקיימה פגישה משולשת כאמור. השופט הוסיף, כי באת כוחו לשעבר 

מצאה גם מסמך חתום על ידיו המופנה לעו"ד סמוכה, שם כתב השופט שאין לו שום 

עניין בפגישה משותפת עם גרושתו, "ובסוף המסמך, אני כותב לו שאני מוכן לפגוש 

אותו לבדי, עם [עורך הדין], בלי [עורך הדין], ללמדך שגם כאן לא דובר ב[עורך הדין] 

אלא בבחינת מכר משותף ולא זה המתנהל מול עו"ד צ. סמוכה".
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השופט הדגיש, כי "מעבר לזאת, לא העלו מחקריי מאומה, וכיצד אמר [עורך הדין] שייצג   .18

אותי או כי טיפל בגירושיי, נפלא מבינתי, אך לא נפלא מבינתי איך בנסיבות האישיות 

כמתואר, לא היה לי שום סיכוי לזכור פרט אחד מאלפים של מי דיבר, מתי דיבר ומה 

דיבר".

אשר לטענה כי השופט מרכז בידיו כוח רב מאחר שהוא השופט היחיד במחוז המטפל   .19

בתיקי ניכור הורי: השופט מסר, כי בשנת 2019, בעקבות פניות ותלונות על אי טיפול 

בטענות של ניכור הורי בזמן אמיתי, החליטו נשיא בית משפט השלום דאז וסגנית 

הנשיא לענייני משפחה, להפעיל במחוז תכנית פיילוט, שתכליתה להביא לכך שטענות 

לניתוק קשר בין הורה לילדו יידונו במהירות. לפי תכנית הפיילוט, יוכל כל שופט לא 

פנוי להעביר את הסוגיה של ניכור לשופט מוקד שיעסוק בנושא. לדברי השופט, "מאליו 

ברור שאיש מן השופטים אינו מחוייב, אם הוא חש עצמו פנוי, להעביר את התיק אלי. 

לא מעט שופטים מצאו עצמם בסיטואציה שהם מעבירים תיקים, איש איש ויומנו, איש 

איש ולחציו. ולא מעט שופטים לא כך נהגו".

השופט הטעים, כי "המינוי לשופט מוקד לא נועד ליתן כוח, הוא אינו מפקיע את סמכויות   .20

המותב העיקרי הדן בתיק. הוא מעין תורנות בצו מניעה על מנת לפעול לטובת קטין. 

אם תרצה תאמר, מעין 'חדר מיון' לטיפול דחוף". לכן, לדבריו, "מאליו ברור כי המינוי 

לא שחרר אותי ממטלותיי האחרות, אבל הוא העניק לי פוטנציאל לשפע תלונות וסערה 

ציבורית". השופט הוסיף, כי מדובר בכ-70 תיקים בשנה, ובכ 200- דיונים. עוד ציין 

השופט בהקשר זה, כי ביום 8.10.20 פרסמה נשיאת בית המשפט העליון נוהל לטיפול 

בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים שעניינם חשש לפגיעה במוגנותם של 

ילדים והבטחת הקשר בין הורים לילדיהם.

באת כוחו לשעבר של השופט ציינה בתגובתה לתלונה, כי היא מכירה את השופט משנת   .21

1999 (סמוך לתחילת התמחותה), לאחר מכן התמחתה במשרדו, טרם מינויו לשופט, 

ובהמשך ליוותה אותו משפטית בכל ההליכים המשפטיים שהיו קשורים לגירושיו, כבאת 

כוחו. לדבריה, "ככל הידוע לי מידיעה אישית ומקשר הדוק (הן קשר חברי והן קשר 

מקצועי כבאת כוח), "עורך הדין מעולם לא ייצג את כב' הש' ... וברור לי שכאשר תועד 

בחקירה הסמויה טען טענות שמעולם לא התקיימו". כמו כן, לדבריה, "אני מעריכה 

את עורך הדין כחבר למקצוע רב שנים ולא מצופה מעו"ד ברמתו להתרברב בעובדות 

שקריות למרבה הצער". 

עורכת הדין הוסיפה, כי השופט התגרש מאשתו בשנת 2002, וכי "שניהם היו עורכי   .22

דין, ייצגו עצמם בהליכים והתגרשו במסמך עקרונות שערכו בעצמם, כאשר פרוטוקול 

ביה"ד הרבני מדבר בעד עצמו". לדבריה, בשלב מסוים בשנת 2007 לאחר הגירושין 

וההסכם, החליטה אשתו לשעבר של השופט להיעזר בעו"ד ציון סמוכה, כאשר עו"ד 

סמוכה התנה את פועלו רק בהסכם במעורבותו של עורך הדין שידבר עימו כיוון שהשופט 
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סירב להיפגש עם גרושתו, ואילו עו"ד סמוכה הציע שעורך הדין ישמש כמי שישב עם 

השופט וגרושתו. ואולם, לדבריה, "למרות שניתנה הסכמה, לא התערב עורך הדין לא 

כמגשר ולא כמייצג". עורכת הדין הוסיפה וציינה, כי בכל המפגשים שהיו בעניינים 

המשפטיים, משך שנים רבות, בין השופט לגרושתו, היא נכחה כמייצגת "ומעולם לא 

התקיימה פגישת מו"מ ו/או גישור שנכח בה (בכל כובע שהוא) עורך הדין". לדבריה, 

בפועל, בשנת 2007 נטלה גרושתו של השופט את ייצוגו של עו"ד פסח קניר, "ודווקא 

פגישת מו"מ עם עו"ד פסח קניר, במשרדו, זכורה לי היטב. עו"ד סמוכה ועורך הדין 

לא ייצגו". 

עורכת הדין הטעימה, כי היא הייתה שותפה פעילה ומעורבת בכל ההליכים המשפטיים,   .23

וכי קיימים פרוטוקולים בהם היא מופיעה כמייצגת המעידים על כך, "ואין פרוטוקול 

המזכיר את עורך הדין או את עו"ד סמוכה". כן ציינה, כי יכול להיות שהשופט "ביקש 

לשתף את עורך הדין כפי ששיתף קולגות אחרים, אך בשום שלב לא גבל הקשר בייצוג 

או בגישור בפועל בענייניו של כב' השופט. ברור לי כי אם היה קורה דבר מה ממשי 

הייתי יודעת ו[השופט] היה מגלה לי כבאת כוחו".

עורך הדין ציין בתגובתו, כי צר לו "על העוול הנוראי שנגרם לכב' השופט --- נוכח   .24

העובדה שההתבטאויות שלי ושל עוה"ד --- ממשרדי הוצאו מהקשרם". לדבריו, 

"לעניין הייצוג של כב' השופט --- – לפני כשני עשורים, נועץ בי עוה"ד (כתוארו אז) 

--- במסגרת הליך מו"מ או תביעה בעניין הגדלת מזונות. בעיני המדובר היה בייצוג 

שכן אנוכי ראיתי בעוה"ד --- כלקוח לכל דבר ועניין. עם זאת, אנוכי יכול להבין, 

רטרוספקטיבית, מדוע זה יסבור כב' השופט --- שהוא אך נועץ בי קולגיאלית, שכן 

אנו אכן היינו קולגות, שנינו עו"ד מתחום המעמד האישי".

לבקשת הנציבות כי ימציא ייפוי כוח חתום על ידי השופט ויפרט את מועד תחילת הייצוג   .25

ואת מועד סיומו, וכן כי ימציא אסמכתאות נוספות המעידות על הייצוג, דוגמת כתבי 

בי-דין שהגיש בשמו של השופט, פרוטוקולים וכיו"ב – השיב עורך הדין: "הבקשה כי 

אמציא מסמכים ממקרה שהתנהל לפני 2 עשורים אינה סבירה. המסמכים ככל הנראה 

בוערו. ואולם, כלל המסמכים היו מסמכי מו"מ ולמיטב זכרונו של הח"מ, לא היו כתבי 

בי-דין ו/או פרוטוקולים... גם לעניין הבקשה לדיוק מבחינת מועדי תחילת הטיפול 

וסיומו אין באפשרותי לסייע". 

עורך הדין ביקש לציין עובדות נוספות שישפכו אור על המקרה. לדבריו, הוא לא נטל   .26

על עצמו על ייצוג בעניין ניכור הורי מול השופט, וכלל התיקים שנוהלו אצל השופט 

היו 2 תיקים שנותבו אליו ללא כל קשר לניכור הורי, אלא התנהלו אצלו מבראשית. 

עוד ציין, כי הקטעים ששודרו בכתבה הוצאו מהקשרם, וכי "המשפט אותו עוה"ד 

-- ממשרד הח"מ אמרה עוות לחלוטין! עוה"ד אמרה "[השופט] הוא שופט שלנו, יש 

 is a judge that we, we---"– לנו הרבה תיקים אצלו", ולמען ההבנה להלן באנגלית
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 ."our – בשום מקרה הכוונה לא היתה לשלנו כ ."have a lot of cases in his court

עורך הדין הוסיף, כי הכתב המשפטי "מאן בתוקף לתת לה להאזין לעצמה אומרת את 

הדברים אלא טען בתוקף כי היא אומרת '[השופט] הוא שופט שלנו'. עוה"ד --- ידעה 

שהדבר אינו אפשרי, התעקשה, ואף הציעה להיבדק בפוליגרף כי אין ומעולם לא הייתה 

לה הכוונה שאותו כתב מנסה לייחס לדבריה, אך הדברים האמורים לא שודרו... המשפט 

שנאמר נערך, נחתך באמצעו ופוצל לשני פריימים שונים באופן המעוות את הכוונה".

עורך הדין ביקש להדגיש, כי הקשר בינו לבין השופט הוא "ישן וזניח", וכי "אין לו כל   .27

השפעה על השיפוט". לדבריו, "פעמים מספר ניתנו ע"י כב' השופט --- החלטות שלא 

שבעתי נחת מהם". עוד ציין, כי אינו רואה כל בעיה בכך שהוא מופיע בפני השופט, 

שכן המקרים המוגדרים בסעיף 53 לחוק לשכת עורכי הדין, בהם עו"ד אינו יכול לייצג, 

אינם חלים, ואין בינו לבין השופט קרבה משפחתית או קרבה ממשית אחרת. לדברי 

עורך הדין, "ייצוג זניח, לפני כשני עשורים אינה מהווה קרבה ממשית, וישנם לקוחות 

של הח"מ לפני כשני עשורים אותם הח"מ אינו זוכר כלל". 

ביקשנו מהשופט להשלים את תגובתו ביחס לתגובת עורך הדין. בתגובתו המשלימה   .28

כתב השופט, כי כאמור, עורך הדין עצמו אינו זוכר אם הייצוג לו הוא טוען היה במסגרת 

מו"מ או תביעה, "וברור שהסברו ולפיו די בשיחה עימו ליצור 'בעיניו' ייצוג, אינו הופך 

את השיחה, ככל שהיתה, לייצוג". כן ציין, כי עורך הדין "מסכים כי יכול ומדובר בשיחה 

קולגיאלית בלבד".

השופט הוסיף: "קשה לי להבין איך מנהלת המשרד זוכרת כי נועצתי ולא כי דברתי   .29

עימו בנושא אחר..., אבל גם אם זוכרת היא, כאמור שיחת ייעוץ אינה ייצוג. אני לא 

זוכר שיחה כזו, לא זכרתי שיחה כזו. אוכל רק לומר כי במסגרת עבודתי כעו"ד, ביקרתי 

במשרד [עורך הדין], ואין אני מסוגל לזכור אם מדובר בביקור לצורך תיק של לקוח שלי 

או בשיחת עמיתים או בשניהם יחדיו, אם בכלל... ברור לי רק מהכתבה אשר שודרה 

ומבדיקתי, כי בגירושיי לא טיפל או יעץ [עורך הדין]".

לאור התגובות האמורות לתלונה, נאמר בהחלטת הנציב, כי שתי שאלות עומדות לדיון   .30

ולהכרעה: 

האם השופט יוצג בעבר על ידי עורך הדין, או, במילים אחרות - האם נוצרו יחסי  	

עורך דין-לקוח בין השופט לבין עורך הדין? 

אם התשובה לשאלה הראשונה היא חיובית – האם השופט הפר בנסיבות העניין  	

את חובת הגילוי המוטלת עליו?
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האם נוצרו יחסי עורך דין-לקוח בין השופט לבין עורך הדין?

חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 והכללים מכוחו אינם מגדירים את המונח   .31

"לקוח". בפסיקה נקבע, שהשאלה אם נוצרו יחסי עורך-דין-לקוח היא שאלה עובדתית 

אובייקטיבית שאינה מתבססת על תחושתו הסובייקטיבית של מי מהצדדים. המלומדת 

לימור זר-גוטמן כותבת, כי הבדיקה העובדתית-אובייקטיבית צריכה להתייחס למספר 

מאפיינים שנקבעו בפסיקה, אשר אינם מחייבים ואינם מצטברים, כך שהכרעה בשאלה 

מתבצעת בהתאם לכלל הנסיבות (לימור זר-גוטמן, "מיהו לקוח: מתי וכיצד נוצרים יחסי 

עורך דין לקוח", דין ואומר, תשס"ד; ת.א. (ת"א) 583/98 דורנבאום נ' עו"ד סילביו (לא 

פורסם)). 

בפסק הדין המנחה בסוגיה, ע"א 37/86 לוי נ' שרמן, פ"ד מד(4) 446, 478 (להלן: עניין   .32

שרמן), קבע בית המשפט העליון את המאפיינים הבאים לבחינת קיומם של יחסי עו"ד-

לקוח: 

"אחד, האם פנה הלקוח לעורך הדין בבקשה לייצג אותו; שתיים, האם עורך 

הדין קיבל על עצמו את הייצוג; שלוש, האם ניתן לטובת עורך הדין ייפוי כוח 

לטפל בעניין; ארבע, האם שולם שכר טרחה עבור הטיפול; חמש, האם נערכה 

ישיבת עבודה בין עורך הדין ללקוח בה פורטו דרישות הלקוח" (זר-גוטמן, שם).

מאפיינים נוספים שעלו בפסיקה, לפי זר-גוטמן, הם:   .33

"האם זהות הלקוח ידועה לעורך הדין; בחינת האינפורמציה המועברת; משך היחסים 

בין הצדדים; רמת האינטנסיביות של היחסים; סוג השירות הניתן, האם מדובר 

בשירות מקצועי שדרכם של עורכי דין לתת והאם הטיפול והפעולות הנעשות 

עבור הלקוח הם בהקשר משפטי. יש לראות בתנאי אחרון זה תנאי הכרחי, גם אם 

לא בהכרח מספיק, שכן לב ליבם של יחסי עורך-דין-לקוח הוא השירות המקצועי 

המשפטי שרק עורכי דין מוסמכים לתת לפי החוק" (שם). 

זר-גוטמן סבורה, כי במסגרת המבחן השני שנקבע בפסיקה הישראלית – האם עורך   .34

הדין קיבל על עצמו את הייצוג – יש להכיר בקבלת ייצוג מפורשת או משתמעת:

ייצוג המשתמעת מן הנסיבות הוכרה כיוצרת יחסי עורך דין-לקוח  "קבלת 

ב- Restatement of the Law Governing Lawyers (2000). לפיו יחסי עורך-

דין-לקוח נוצרים כאשר עורך הדין אינו מראה חוסר הסכמה לייצוג במקום שעורך 

הדין יודע או סביר שידע כי האדם סומך באופן סביר על עורך הדין שייצגו. מבחן 

זה המנוסח בדרך השלילה מטיל בפועל חובה על עורך הדין להבהיר ללקוח את 

טיב היחסים".
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טיב יחסי עורך דין-לקוח נבחן, בין היתר, על פי משך ואינטנסיביות היחסים. דוגמא   .35

המובאת על ידי זר-גוטמן היא מקרה בו התבקש בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי 

הדין להכריע בשאלה, האם נקשרו יחסי עורך דין - לקוח בין עורך דין המשמש כיועץ 

משפטי מתנדב בארגון ציבורי או חברתי תמורת שכר סמלי המשולם לו על ידי הארגון 

ונותן ייעוץ כללי בן דקות ספורות, לבין חבר הארגון אשר פנה אליו בבקשת עצה ומידע. 

באותו מקרה, בית הדין המשמעתי בחן את השאלה והשיב עליה בשלילה, בקובעו כי 

"בסיטואציות אלו לא נוצרים יחסי עו"ד-לקוח אלא יש לראות בפונה כדורש עצה" 

(בד"מ 18/98 (פורסם בעט ואתיקה 58 (יוני 2000) 5). 

ומכאן לענייננו. האם התקיימו יחסי עו"ד-לקוח בין השופט לבין עורך הדין? בירור   .36

התלונה מעלה, כי:

השופט יוצג בהליכי גירושיו על ידי עורכת דין אחרת. א. 

עורכת הדין מציינת בתגובתה, כי "עורך הדין מעולם לא ייצג את כב' הש' ---  ב. 

וברור לי שכאשר תועד בחקירה הסמויה טען טענות שמעולם לא התקיימו".

השופט לא חתם על יפוי כוח לטובת עורך הדין ולא שילם לו שכר טרחה. גם אין  ג. 

כל ראיה לכך שנערכה ישיבת עבודה בין השניים.

אין כל ראיה לכך שהשופט פנה לעורך הדין כדי שיקבל על עצמו לייצגו. ד. 

האם ניתן להסיק שהייצוג משתמע מן הנסיבות?  ה. 

לדברי השופט, בירור שערך עם באת כוחו לשעבר, מעלה כי היוזמה למעורבותו  	

של עורך הדין, אם וככל שהיתה, בהליכים בינו לבין גרושתו, באה מצד שלישי 

(עו"ד סמוכה), אשר ביקש להיעזר בעורך הדין לשם ניהול משא ומתן בין הצדדים, 

אולם הדבר לא הבשיל לכלל מעורבות של ממש, לא כל שכן ייצוג. כפי שציינה 

עורכת הדין, "בכל המפגשים שהיו בעניינים המשפטיים, משך שנים רבות, בין 

כב' הש' ל[גרושתו], נכחתי כמייצגת ומעולם לא התקיימה פגישת מו"מ ו/או 

גישור שנכח בה (בכל כובע שהוא) עורך הדין". 

השופט מציין, כי זכור לו שדיבר עם עורכי דין מסוימים על מצוקותיו עם קולגות  	

שלו, אך לא זכור לו שעורך הדין נמנה עימם. באת כוחו לשעבר ציינה, כי יכול 

להיות שהשופט "ביקש לשתף את עורך הדין כפי ששיתף קולגות אחרים, אך 

בשום שלב לא גבל הקשר בייצוג או בגישור בפועל". כן הדגישה, כי "אם היה 

קורה דבר מה ממשי הייתי יודעת וכב' השופט --- היה מגלה לי כבאת כוחו".
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עורך הדין ציין, כי לפני כשני עשורים נועץ בו השופט במסגרת הליך מו"מ או  	

תביעה בעניין הגדלת מזונות, וכי בעיניו "המדובר היה בייצוג שכן אנוכי ראיתי 

בעוה"ד --- כלקוח לכל דבר ועניין". עם זאת הדגיש, כי הוא מבין מדוע סבור 

השופט "שהוא אך נועץ בי קולגיאלית, שכן אנו אכן היינו קולגות, שנינו עו"ד 

מתחום המעמד האישי". 

בחינת האמור לעיל מעלה, כי אין תימוכין לטענה, שעורך הדין ייצג את השופט. אף לא   .37

ניתן להסיק על קיומו של ייצוג כאמור באופן משתמע מן הנסיבות. ייתכן שבנסיבות 

העניין פנה השופט בבקשת עצה לעורך הדין, אולם בקשת עצה מעורך דין כקולגה – אם 

וככל שהיתה – מבלי שמתלווים לכך סממנים נוספים המצביעים על יחסי עורך-דין 

לקוח, איננה ייצוג. על כך יש להוסיף, כי מדובר – גם אליבא דעורך הדין – בייעוץ חד 

פעמי, ולא במערכת יחסים אינטנסיבית, כזו המתקיימת בין עורך דין ללקוח. גם הצעה 

של צד שלישי לערב את עורך הדין במו"מ בין השופט לבין גרושתו, אשר לא הבשילה 

לכלל מעורבות של ממש – איננה ייצוג. מכאן, שיש לדחות את הטענה, כי השופט יוצג 

בעבר על ידי עורך הדין.

האם השופט הפר את חובת הגילוי?

משהשבנו בשלילה לשאלה אם התקיימו יחסי עורך-דין לקוח בין השופט לבין עורך   .38

הדין, מתייתרת השאלה, אם בנסיבות העניין חלה על השופט חובת גילוי. 

בהקשר זה נחזור ונזכיר את ההבחנה בין ניגוד עניינים משפטי, מכוח דיני פסלות השופט   .39

מלשבת בדין, לבין ניגוד עניינים אתי (לימור זר-גוטמן "ניגוד עניינים אצל שופטים: 

בין דיני פסלות שופט לאתיקה" ניגוד עניינים במרחב הציבורי: משפט, תרבות, אתיקה 

ופוליטיקה 429 (דפנה ברק-ארז, דורון נבות ומרדכי קרמניצר עורכים, המכון הישראלי 

לדמוקרטיה, 2009)). ניגוד עניינים אתי, להבדיל מניגוד עניינים משפטי, נוצר מקום 

בו יש בהתנהלות השופט פגיעה במראית פני הצדק מנקודת מבט כללית-קולקטיבית 

של כלל הציבור שאת אמונו מבקשת מערכת השפיטה. כפי שכותבת זר-גוטמן, ייתכנו 

מצבים שלא הוכרו בדיני פסלות השופט כמקיימים אחר המבחן של "חשש ממשי למשוא 

פנים", אך עדיין נוצר בהם ניגוד עניינים אתי. במצבים מעין אלה, מטילה האתיקה 

השיפוטית על השופט חובה אתית שלא להיעצר בדיני הפסלות, אלא להמשיך וליישם 

גם את המבחן לקביעת ניגוד עניינים אתי. 

במקרה דנן, משנדחתה הטענה בדבר קיום יחסי עו"ד-לקוח בין השופט לבין עורך הדין,   .40

נופלת יחד עימה חובת הגילוי. אשר לטענה כי היה על השופט לפסול עצמו מלשבת 

בדין – הרי שלפי החוק, הנציב אינו מוסמך לברר תלונה שבמהותה היא בקשת פסלות 

(סעיף 17(5) לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002). למעלה מן הצורך 
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העיר הנציב, כי בהעדר חובת גילוי, קל וחומר שלא מתקיים המבחן של "חשש ממשי 

למשוא פנים", המחייב את השופט לפסול את עצמו מלשבת בדין. עוד העיר, למעלה 

מן הצורך, כי גם אילו היו מתקיימים בנסיבות העניין יחסי עורך-דין לקוח, מסופקנו 

אם היה השופט נושא בחובת גילוי, נוכח העובדה שמאז ההליכים שהתנהלו בין השופט 

לבין גרושתו חלפו בין 15 ל-20 שנים. בהקשר זה קבע הנציב בעבר, כי תקופת הזמן 

של חמש שנים טרם או אחרי המניעה מלישב בדין בשל ניגוד עניינים, "ראויה להיקבע 

גם לצורך חובת היידוע לבעלי הדין" (תיקנו 703/11). 

סוף דבר, דין התלונות להידחות.  .41
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בתי הדין הרבנייםתמציות החלטות שעניינן 

תמצית החלטה )מספרנו 514/20, רבני(

על פגישות שהתקיימו בין בני זוג המבקשים להתגרש בביתו הפרטי של הדיין 

תקציר: בעקבות בירורה של תלונה נמצא, כי מטפל אשר טיפל בבני זוג שביקשו להתגרש, הפנה 

אותם לביתו הפרטי של דיין, אשר קיים שתי פגישות עם בני הזוג ומשפחתם, ובמהלכם ניסח 

והדפיס הסכם גירושין. 

עוד עולה, כי אין מדובר במקרה חד פעמי, אלא בדיין אשר קיים מספר פעמים פגישות בביתו, עם 

בני זוג המבקשים להתגרש.

בהחלטתו הדגיש הנציב, כי הדיין פעל באופן בלתי ראוי, שאינו הולם דיין ותוך ניצול מעמדו, בעצם 

קיום פגישות בביתו הפרטי כאשר קיים חשש סביר ביותר שעניינם של בני הזוג יגיע לדיון בבית 

הדין הרבני בו הוא מכהן כדיין. כל שכן, כאשר הדיין מציין, כי "הסברתי לאשתו שיש לה זכויות, 

וזכותה לעמוד על זכויותיה ולהחליט על גורלה", ולפיכך, "לטובת" המתלונן עדיף, כי הוא יסכים 

לחתום על הסכם גירושין אותו ניסח הדיין. אין תימה, כי לאחר שמיעת הדברים הללו יחשוש כל 

צד לסכסוך, מפני השפעת ידו הארוכה של הדיין על בית הדין הרבני לכשייפתחו שם ההליכים 

הפורמליים. בנסיבות אלה, יש פסול בעצם התערבותו של הדיין בסכסוך, גם אם טרם ננקטו הליכים 

בבית הדין הרבני, שכן פתיחת ההליכים עמדה "באויר" והיה על הדיין, בנסיבות אלה, למשוך את 

ידו מכל מעורבות בנושא, בעיקר שעה שמדובר בתיק שעשוי להגיע לבית הדין בו מכהן הדיין.

הנציב הוסיף, כי גם אם נעשו הדברים בתום לב, מבלי שהדיין היה מודע – בזמן אמת – כי מדובר 

במעשים בלתי ראויים, הרי שיש בהתנהלות זו כדי להצביע על הפעלת שיקול דעת בלתי ראוי או 

על שיקול דעת מוטעה מצידו של הדיין, או על חוסר הבנת מעמדו כדיין והנורמות שהוא נדרש 

לעמוד בהן. התנהגות זו אינה הולמת את מעמדו והתנהלותו של כל שופט ודיין בישראל.

התלונה נמצאה מוצדקת.

ברקע התלונה עומדות שתי פגישות שנערכו בביתו של דיין מבית הדין הרבני, בשנת   .1

2018. בפגישה הראשונה השתתפו הבעל (להלן: המתלונן או הבעל) ואשתו, כאשר הבעל 

הגיע לפגישה עם קרוב משפחתו, והאישה באה עם אמה (להלן: החותנת), ובפגישה 

השניה שהתקיימה לאחר כשבוע, הגיעו גם הורי בני הזוג. כשנה לאחר הפגישות הנ"ל 

פנתה האישה לבית הדין הרבני האזורי, וכשנתיים לאחר הפגישות, התגרשו בני הזוג. 

נציין, כבר כעת, כי בפועל הדיין לא ישב בהרכב אשר דן בתיקי בני הזוג בבית הדין.
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המתלונן מציין, כי כשנה לפני שהחלו ההליכים בבית הדין, הוא הוזמן על ידי החותנת   .2

לירושלים לביתו של הדיין, ושם הדיין: "ניסה 'לשכנע' אותי לחתום על הסכם גירושין". 

המתלונן מוסיף וטוען, כי לא זו בלבד שבמהלך הפגישה הדיין ניסח הסכם אשר היה 

מוטה באופן חד צדדי לרעתו, אלא שהוא אף "ניסה לשכנע אותי מכוח סמכותו כדיין 

בבית דין רבני לחתום על הסכם גירושין". לדברי המתלונן, הדיין הקליד את ההסכם, 

ואף הדפיסו בביתו הפרטי, והפעיל עליו מכבש לחצים על מנת שיחתום עליו.

המתלונן הוסיף, כי הבין שמעשיו של הדיין אסורים רק לאחר שאב"ד אמר לו במפורש,   .3

בדיון שנערך בבית הדין, כי הוא אינו מאמין שדיין אשר מכהן בבית דין רבני קיבל 

אנשים בביתו הפרטי. נציין, כי דברי אב"ד מופיעים בפרוטוקול הדיון בזו הלשון:

"ב"כ האישה: לפני שנתיים ישבו הצדדים, ישבתי עם אחד הדיינים כאן והייתה 

טיוטה, לא צירפנו.

ב"כ הבעל: "זה היה אצל הדיין בבית.

ביה"ד: בבית שלו הלכו לדיין ששייך לבית הדין הרבני. לא מאמין לזה."

בתגובתו מסר הדיין, כי אין לו כל היכרות עם מי מהצדדים, או עם הוריהם, "מלבד   .4

אותם שני מפגשים קצרים בביתי". לדבריו, החותנת פנתה אליו, בהפנייתו של רב אשר 

טיפל בבני הזוג, על מנת שיסייע "להסדיר את העניינים שבין בני הזוג". הדיין ביקש 

לציין, כי בינו לבין הרב המטפל אין כל היכרות אישית, והוא אינו יודע מדוע הוא מצא 

לנכון להפנות אליו את בני הזוג.

הדיין מסר בנוסף, כי מעולם לא סרב לקבל פניות לעזרה ועצה, מלבד פניות אשר נוגעות   .5

לתיקים המתנהלים בפניו ובפני דיינים אחרים. עוד הוסיף הדיין ומסר, כי הוא הסכים 

לקבל את בני הזוג: "כרב השומע את הפונים אליו למתן עצה", בפרט לאחר שהם הופנו 

אליו על ידי גורם מטפל.

אשר לפגישה הראשונה שהתקיימה בביתו, מסר הדיין, כי הצדדים הגיעו לביתו כשהם   .6

מלווים בבני משפחה. תחילה, התקיימה שיחה בינו לבין בני הזוג בלבד, בה ביקש 

הדיין ללמוד על אודות מצוקותיהם של בני הזוג, ולאחר מכן: "שוחחתי ארוכות עם 

האישה לבדה ללא נוכחות הבעל.... כמו כן, שוחחתי עם הבעל לבד והבהרתי לו את 

עמדת אשתו והקשיים שהיא חווה". הדיין עמד ארוכות על הקשיים האלו (לרבות ביחסי 

אישות), אך היות שהללו אינם רלוונטיים לתלונה, וכן מטעמי צנעת הפרט, לא מצאנו 

לחזור עליהם. עוד הוסיף הדיין, כי לאחר שהבין שרצון האישה הוא להתגרש, הוא פנה 

לשוחח עמם על אודות השלכות הגירושין, לרבות נושא שמירת הקשר עם בנם הפעוט; 

תשלום מזונות וכיוצ"ב. 
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הדיין מסר בנוסף כי, למיטב זכרונו, פגישה זו ארכה כשעתיים, ועסקה בעיקר בעניין   .7

הגירושין וזמני השהות, ובסיומה הוא התרשם שבני הזוג אינם בשלים להגיע להסכמות, 

ודאי לא בעניין הרכוש, אך למרות זאת הוא הציע שהורי הזוג יפגשו וינסו להגיע 

להסכמות. הדיין ציין עוד, כי הוא מבין שהמתלונן חש שהוא מוטה לטובת האישה, 

לאור העובדה שהדיין הסביר לאישה את זכויותיה ואת זכותה לעמוד עליהן.

אשר לפגישה השנייה, שהתקיימה בביתו בהשתתפות הורי הצדדים, מסר הדיין, כי   .8

טרם הפגישה: "לקחתי הסכם גירושין סטנדרטי המצוי בבית הדין", עליו הוא רשם את 

הנושאים שעלו בפגישה הקודמת, וזאת על מנת שהדבר יהווה בסיס למשא ומתן בין 

הצדדים. לדבריו, מדובר בטיוטת הסכם שמטרתה לסייע לבני הזוג להבחין בנושאים 

שצריכים להיכלל בהסכם הסופי, והוא אינו זוכר אם ערך את המסמך לקראת סיום 

הפגישה עם בני הזוג ובנוכחותם, או שמא לפני הפגישה עם הוריהם. כך או אחרת, 

מוסיף הדיין, כי: "לא היה מדובר בהסכם בר חתימה".

לדברי הדיין, במהלך הפגישה השניה הוא חזר על חשיבות זמני השהות, ונושא המזונות   .9

כפי שהציע בפגישה הראשונה, ובסיום הפגישה הוא הסביר לצדדים שיש צורך לחתום 

על הסכם סופי בבית הדין הרבני, וכי בבית הדין בתל אביב: "ניתן לבקש לאשר הסכם 

בתחילת היום ולסדר גם את מתן הגט באותו היום". מנגד, הוא הבהיר לצדדים שבמידה 

שבני הזוג לא יגיעו להסכמות, הרי שצפוי להם הליך ארוך, שלא בטובתם, בתוספת 

שכר טרחת עורכי דין, ולכן מוטב להם להגיע להסכמות ללא מריבות. הדיין ביקש לציין 

בנוסף: "שבתל אביב אין צורך בפרוטקציה כדי לאשר הסכם גירושין ולהתגרש באותו 

היום תוך שבוע מיום הגשת בקשה משותפת לאישור הסכם גירושין". 

עוד מסר הדיין, כי כרב בישראל הוא משתדל לסייע לכל הפונים אליו, "ללא תמורה,   .10

כמצווה וגם כחובה", על אחת כמה וכמה כאשר הם מופנים על ידי גורם מטפל, כבמקרה 

דנן, דבר המעיד על המצוקה והדחיפות שבעניין. לדברי הדיין: "כמדומני שרק שלוש 

זוגות הגיעו אלי על מנת שאעזור להם לגבש הסכמות בנושאים הכרוכים בגירושין, 

וזאת מתוך רצונם החופשי". הדיין מסר עוד, כי ככל שבני הזוג היו מופיעים בפניו 

בבית הדין, הרי שברור כי היה מעביר את התיק לטיפולו של הרכב אחר בבית הדין, 

וזאת מחמת היכרותם המוקדמת.

לאחר קבלת תגובת הדיין, ולנוכח חומרת הטענות, אשר נכונותן לא הוכחשו על ידי   .11

הדיין, מצאנו לפנות לנשיא בית הדין הרבני הגדול, כב' הרב דוד לאו, ולהעביר לו את 

פניות המתלונן ואביו, וכן את תגובת הדיין, וביקשנו לקבל את עמדתו "כנשיא בית הדין 

הגדול, בנושא זה". הנשיא בחר להשיב באמצעות ראש לשכתו, בזו הלשון: "בפנייתך 

ביקשת את חוות דעתו של כבוד נשיא בית הדין הגדול בענין התלונה שבנדון. העברנו 

את פנייתך אל הדיין, ותשובתו אל הנשיא מצורפת בזאת. הנשיא סבור שתשובת הדיין 

מדברת בעד עצמה". 
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ראשית קבע הנציב, כי על אף האמור בסעיף 18 (א) לחוק נציב תלונות הציבור על   .12

שופטים, התשס"ב-2002 (להלן: החוק), ולמרות העובדה שחלפה תקופה של למעלה 

משנה: "מיום המעשה שעליו נסובה התלונה", הוא מצא לנכון לברר את התלונה וזאת 

מן הטעם שהזמן שחלף אינו מקשה על בירור העובדות, וכן נוכח הפגם החמור שנפל, 

לכאורה, בהתנהלותו של הדיין. 

ומכאן לטענת הדיין כפי שעלתה במכתבו לנשיא, לפיה הוא פעל בהתאם לאמור בסעיף   .13

34(א) לכללי האתיקה. נבקש לציין, בהקשר זה, כי בהתאם לרישא של הסעיף: "דיין 

רשאי להשיב לשואליו בדבר הלכה", אולם הסעיף ממשיך ואומר, "ואולם לא יעשה 

כן אם קיימת סבירות שתשובתו נועדה לשימוש על ידי צד למשפט בבית דין". הנציב 

הביע את תמיהתו, הכיצד ניתן ליישב את הוראות הסעיף הנ"ל עם דברי הדיין בתגובתו, 

לפיהם: "ברור שבמידה ובני הזוג היו באים להתדיין לפני בבית הדין, הייתי מעביר את 

התיק לטיפולו של הרכב אחר מחמת ההכרות המוקדמת שלי עם שני בני הזוג". דהיינו, 

הדיין היה מודע לאפשרות שלא זו בלבד שהתיק יגיע בסופו של דבר לבית הדין הרבני 

בו הוא כיהן באותה עת, אלא גם ידע שיש סיכוי שהתיק יגיע להרכבו שלו עצמו. ואם 

כך הוא הדבר, לא ברורה ההצדקה לכך שהדיין מצא להיפגש בביתו הפרטי עם בני 

זוג אשר מבקשים להתגרש, והוא אף ציין מיוזמתו כי "רק שלוש זוגות הגיעו אלי על 

מנת שאני אעזור להם לגבש הסכמות בנושאים הכרוכים בגירושין, וזאת מתוך רצונם 

החופשי". 

לאורך כל שנות פעילותה של הנציבות, עלתה מספר פעמים השאלה הנוגעת לפעילותו   .14

של דיין, כמו גם של שופט, מחוץ לכס המשפט. כך, למשל, נמצאה מוצדקת, תלונה 

בעניינו של דיין אשר קיים פגישה בין בני זוג בנושא התלוי ועומד בבית המשפט לענייני 

משפחה, כאשר מצב הדברים בסכסוך בין בני הזוג היה כזה שהאישה, שהיא אחייניתו של 

הדיין, התכוונה לפתוח בהליכי גירושין בבית הדין הרבני, ואילו הבעל מסרב להתגרש 

ומבקש שלום בית. בפגישה זו נוצר מצב בלתי ראוי, כאשר הדיין "הסביר" לבעל מה הן 

הזכויות המשפטיות העומדות לטובת האשה/אחייניתו, והוסיף כי ניתן לחייב ולכפות 

את הבעל ליתן גט, ולפיכך "לטובתו" עדיף כי הוא יסכים למתן גט ויחתום על הסכם. 

אין תימה, כי לאחר שמיעת הדברים הללו הבעל / המתלונן חשש מפני השפעת ידו 

הארוכה של הדיין על בית הדין הרבני, לכשייפתחו שם ההליכים בעניינו (החלטתנו 

מיום 28.8.06, בתיק 501/016). 

בבד"מ 3/88 שר המשפטים נ. השופט בן שחר חריפאי, פ"ד מב (3) 72,69(1988), ציטט   .15

המשנה לנשיא, השופט מ. אלון, את "דברי החכם מכל אדם: 'לזות שפתיים הרחק ממך' 

(משלי, ד,כד, [א] ), שהם בבחינת עצה טובה לכל אדם באשר הוא, הרי הם משום הוראה 

מחייבת לשופט היושב על מדין. השופט מצווה להתרחק מכל מעשה ומכל שיחה, שיכול 

שיביאו ללזות שפתיים ולחשדנותן של בריות, גם אם אין לחשדנות זו בסיס עובדתי 

כלשהו. לזות שפתים יש בה משום זילותא דבידינא, והשופט מצווה על שמירת כבודה 
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ואמינותה של מערכת השיפוט, שהוא נמנה עם חבריה. לא די שנקי הוא בעיני עצמו, 

אלא עליו להיות נקי בעיני זולתו". דברים אלו יפים לגבי התנהלותו של כל שופט ודיין, 

ויפים הם מקל וחומר כאשר לחשדנות של מי מהצדדים יש בסיס עובדתי.

עמדת הנציב היא, כי הדיין פעל באופן בלתי ראוי, שאינו הולם דיין ותוך ניצול מעמדו,   .16

בעצם קיום פגישות בביתו הפרטי כאשר קיים חשש סביר ביותר שעניינם של בני 

הזוג יגיע לדיון בבית הדין הרבני בו הוא מכהן כדיין. כל שכן, כאשר הדיין מציין, כי 

"הסברתי לאשתו שיש לה זכויות, וזכותה לעמוד על זכויותיה ולהחליט על גורלה", 

ולפיכך, "לטובת" המתלונן עדיף, כי הוא יסכים לחתום על הסכם גירושין אותו ניסח 

הדיין. אין תימה, כי לאחר שמיעת הדברים הללו יחשוש כל צד לסכסוך, מפני השפעת 

ידו הארוכה של הדיין על בית הדין הרבני לכשייפתחו שם ההליכים הפורמליים. בנסיבות 

אלה, יש פסול בעצם התערבותו של הדיין בסכסוך, גם אם טרם ננקטו הליכים בבית 

הדין הרבני, שכן פתיחת ההליכים עמדה "באויר" והיה על הדיין, בנסיבות אלה, למשוך 

את ידו מכל מעורבות בנושא, בעיקר שעה שמדובר בתיק שעשוי להגיע לבית הדין בו 

מכהן הדיין.

הנציב הוסיף, כי גם אם נעשו הדברים בתום לב, מבלי שהדיין היה מודע – בזמן אמת   .17

– כי מדובר במעשים בלתי ראויים, הרי שיש בהתנהלות זו כדי להצביע על הפעלת 

שיקול דעת בלתי ראוי או על שיקול דעת מוטעה מצידו של הדיין, או על חוסר הבנת 

מעמדו כדיין והנורמות שהוא נדרש לעמוד בהן. התנהגות זו אינה הולמת את מעמדו 

והתנהלותו של כל שופט ודיין בישראל. על פי סעיף 27(א) לכללי האתיקה: " דיין לא 

יעסוק בתפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי שלא בבית הדין, אלא מכוח הוראת חוק או 

בהיתר לפי סעיף 18 לחוק". יש להזכיר, בהקשר זה, גם את סעיף 27(ב) לכללים אלו 

הקובע כי, "דיין לא ישמש בורר שלא בבית הדין אלא אם כן נקבע הדבר בחוק, או 

בעניין שיש בו תועלת ציבורית משמעותית ולאחר קבלת אישור של נשיא בית הדין 

הרבני הגדול" (ההדגשות לא במקור –א.ש.). דומנו, כי הרציונל העומד מאחורי כללים 

אלו הוא מובן, ואזכורם כאן, בתוספת תגובת בית הדין למשמע האפשרות שדיין בערכאה 

זו קיבל את בני הזוג בביתו, כפי שעולה מפרוטוקול הדיון מיום 16.7.20, בזו הלשון: 

"ביה"ד: בבית שלו הלכו לדיין ששייך לבית הדין הרבני. לא מאמין לזה", אינם מותירים 

כל ספק באשר לצדקתה של התלונה. 

סוף דבר, הנציב מצא את התלונה מוצדקת. נוכח חומרת המקרה, וכן בשים לב לעובדה   .18

שאין מדובר במקרה בודד בו נפגש הדיין עם בני זוג בביתו, כעולה מדבריו של הדיין 

עצמו, המליץ הנציב ל הנשיא, הרב דוד לאו, לזמן אליו את הדיין ולהעמידו על חומרת 

מעשיו, ולוודא שמעשים כגון אלו לא יישנו בעתיד. כמו כן, התבקש מנהל בתי הדין 

הרבניים, אב"ד הרב דוד מלכא, להפיץ את תמצית ההחלטה לכלל דייני בתי הדין 

הרבניים, לבל יישנו מקרים בהם דיין ייפגש וישיא עצה לבני זוג, בעניין שעלול להגיע 

לדיון בבית הדין הרבני.
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תמצית החלטה )מספרנו 645/21, רבני(

על פרסום הודעה הנושאת את שמותיהם של דיינים אשר השתתפו בכנס 

שארגנה מועצת הרבנות הראשית בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית

תקציר: ברקע התלונה עומדת הודעה הנושאת, בין היתר, שמות של מספר דיינים, אשר השתתפו 

בכנס שארגנה מועצת הרבנות הראשית, ואשר מותחת ביקורת חריפה על המשרד לשירותי דת 

וממשלת ישראל.

בירור התלונה העלה, כי הדיינים לא ידעו על הכוונה לפרסם הודעה הכוללת את שמם, ולא נתבקשה 

הסכמתם לפרסום ההודעה עם שמם ותוארם. 

בין האישים ששמם מופיע בהודעה מצוי גם דיין אשר מכהן גם כרב ראשי וכנשיא מועצת הרבנות 

הראשית )להלן: הדיין(, ואשר לשכתו הזמינה את שאר הדיינים להשתתף בכנס ויזמה את פרסום 

ההודעה. 

בהחלטתו בתלונה הדגיש הנציב, כי פרסום הודעה, הנושאת את שמו ותוארו של דיין, עומד בניגוד 

גמור לאמור בסעיף 18 לכללי אתיקה לדיינים, התשס"ח-2008 הקובע, כי "דיין ימנע מהביע בפומבי 

דעה בעניין שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית".

הנציב הוסיף, כי יש לחדד את הדברים ולהורות לכלל הדיינים לבל יטלו חלק בכל כינוס, מפגש 

או אסיפה, שאמורים לעלות בו נושאים השנויים במחלוקת ציבורית. זאת, בעיקר כאשר יש חשש 

שמא בתום אותו כינוס תפורסם הודעה הנושאת את שמם ותוארם של הדיינים כמי שמסכימים 

להחלטות שהתקבלו באותו כינוס.

עוד הוסיף הנציב, כי לשכתו של הדיין המכהן גם כנשיא מועצת הרבנות הראשית היא אשר יזמה 

את הכינוס והזמינה את הדיינים, ששמם צויין בהודעה, ועובדה זו הביאה להכשלת אותם הדיינים 

שאישרו את השתתפותם בכינוס. לעניין הדיין הדגיש הנציב, כי לא זו בלבד שהדיין לא הפנים את 

האמור בהחלטות קודמות של הנציבות בעניינו, אלא נראה בבירור כי הוא ממשיך בדרכו, למרות 

שהוא מוסיף לכהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול, כשהפעם הוא אף גרם להכשלת חבריו לכס 

הדיינות, כאמור. 

הנציב מצא את התלונה מוצדקת מבלי שהיא מכוונת באופן פרטני כלפי מי מהדיינים החתומים 

על ההודעה, לאור הסברם כי הם לא נתבקשו וממילא גם לא נתנו את הסכמתם לפרסום ההודעה 

הנושאת את שמם ותוארם. עם זאת, נמצאה התלונה מוצדקת באשר לדיין המכהן גם כנשיא מועצת 

הרבנות הראשי וכרב ראשי, והנציב המליץ לשר לשירותי דת לשוב ולשקול, האם הוא ראוי לכהן 

כדיין ולמצער, לזמנו ללשכתו ולנזוף בו נזיפה חמורה על התנהלותו.

נוסיף, כי לאחר מתן ההחלטה, פנו חלק מהדיינים במכתב )מיום 1.12.21(, וביקשו להשיג על 

ההחלטה. לטענת הדיינים, הנציב בהחלטתו מיום 16.8.20, כתב, בהתייחסו לתלונה על התבטאות 
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מסויימת של נשיאת בית המשפט העליון, כי: "כמי שעומדת בראש המערכת השיפוטית רשאית 

הנשיאה להביע את דעתה בנושא השנוי במחלוקת ציבורית בעניין שכל כולו נוגע למעמדה של 

המערכת עליה היא מופקדת". עוד הדגיש הנציב בהחלטה זו: ש"אין דומה שופט המביע את דעתו 

האישית בעניין השנוי במחלוקת ציבורית, למי שבתוקף תפקידו כראש המערכת יוצא להגן עליה". 

בתשובתו לדיינים על מכתבם הבהיר הנציב, כי נשיאת בית המשפט העליון, כמי שעומדת בראש 

המערכת השיפוטית בישראל, מבקשת להגן בהתבטאויותיה על עצמאותם השיפוטית של השופטים 

המכהנים ועל זכותם וחובתם ליתן את פסקי דינם בלא כל התערבות חיצונית. לעומת זאת, הדיין, הרב 

הראשי, אינו חוסה תחת "מטריית" ראש מערכת בתי הדין הרבניים, שהרי אין הוא משמש עוד כנשיא 

בית הדין הרבני הגדול. כבר מטעם זה אין מקום להשוואה בינו לבין נשיאת בית המשפט העליון. 

כן הדגיש הנציב, כי מעשיו והתבטאויותיו של הדיין לא נועדו להגן על מערכת בתי הדין הרבניים, 

על עצמאותם השיפוטית של הדיינים ועל חופש הביטוי שלהם, אלא מדובר בניסיון לגרור את 

הדיינים ללב המחלוקת הציבורית, תוך פרסום הודעות, לכאורה בשמם, בנושאים השנויים במחלוקת 

ציבורית, הכוללות התקפה חמורה על יוזמות הממשלה ושל המשרד לשירותי דת. 

עוד נכתב על ידי הנציב בתשובתו לדיינים, כי לא ניתן להשלים עם מצב בו הדיין, המשמש גם 

כדיין בבית הדין הגדול, מזמן דיינים לכנס בנושאים שנויים במחלוקת ציבורית, ולאחר מכן יוזם 

הפצת הודעה החתומה, כביכול, על ידי דיינים מן השורה )דיינים שההגנה "של ראש המערכת" 

אינה נתונה להם(, והכול מבלי לקבל את הסכמתם לנוסח ההודעה, שכאמור פורסמה ללא ידיעתם. 

תמצית התלונה

ברקע התלונה עומדות תוכניות לעריכת רפורמות במערך הכשרות והגיור במדינת   .1

ישראל, אותן מקדמים המשרד לשירותי דת וממשלת ישראל. עם פרסום דבר התוכניות 

התקיים כינוס חירום שארגנה מועצת הרבנות הראשית בהשתתפות דיינים ורבנים רבים. 

בתום הכינוס התפרסמה הודעה (להלן: ההודעה) עליה מתנוסס, "באותיות קידוש לבנה", 

שמם של הרב המכהן גם כנשיא בית הדין הרבני הגדול, והרב המכהן גם כנשיא מועצת 

הרבנות הראשית וכדיין בבית הדין הרבני הגדול, כמו גם דיינים נוספים, בצד רבני 

ערים. 

לטענת המתלונן, בהודעה עליה חתומים, בין היתר הדיינים הנ"ל, נמתחת ביקורת בוטה   .2

וחריפה על המשרד לשירותי דת, על השר העומד בראש המשרד, ועל הממשלה. כך, 

למשל, נאמר בהודעה, כי הרבנים והדיינים החתומים עליה מצטרפים לעמדת מועצת 

הרבנות הראשית לישראל ''הדוחה מכל וכל את היוזמה המסוכנת של המשרד לשירותי 

דת להרס הכשרות והיהדות בישראל'', אשר תוביל ל''הרס וחורבן הכשרות'', ואשר 

''מטרתה הסופית היא ביטול זהותה היהודית של מדינת ישראל וחיסול המוסד הרבני 

בישראל'' (הדגשות במקור – א.ש.).
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ומוסיף המתלונן, כי בהודעה הובהר שהרבנים והדיינים החתומים עליה יורו לציבור   .3

שלא לסמוך על כשרות שתינתן לפי הרפורמה המתוכננת בתחום הכשרות, וכן נאמר כי 

''גיורים שיבוצעו שלא על ידי הרבנות הראשית לישראל לא יוכרו על ידי רבני ישראל''.

תגובות הדיינים

לשם בירור התלונה פנינו לכל אחד מהדיינים החתומים על ההודעה וביקשנו לדעת האם   .4

הוא אכן השתתף בכינוס; והאם הוא נתן את הסכמתו לפרסום ההודעה נשוא התלונה, 

כולל שמו ותוארו. כן ביקשנו לדעת - במידה שהדיין לא הסכים לפרסום ההודעה - 

מה הצעדים שננקטו על ידו, אם בכלל, לאחר שזו פורסמה, לכאורה ללא ידיעתו וללא 

הסכמתו, בעודה נושאת את שמו ותוארו.

בעקבות פנייתנו התקבלו תגובות של כל הדיינים ששמם מופיע בהודעה למעט תגובתו   .5

של הדיין המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית ואשר ההזמנות הטלפוניות לדיינים 

להשתתף בכינוס החירום, יצאו מלשכתו (כפי שהודיע אחד הדיינים בתגובתו לתלונה). 

נציין, כי תגובתם של מרבית הדיינים הייתה אחידה, ולדבריהם הם לא התבקשו ולא נתנו   .6

את הסכמתם לפרסום שמם בהודעה. כל הדיינים הדגישו כי לאור העובדה שבהודעה 

נכתב כי מדובר ברבנים שהשתתפו בכינוס, הם לא ראו צורך או אפשרות לנקוט באי 

אלו צעדים בגין השימוש שנעשה בשמם ובתוארם. נוסיף עוד, כי לדברי חלקם מדובר 

בכנס שעניינו הלכתי ולא פוליטי.

מסקנות והחלטה

מהתגובות לתלונה עולה תמונה עגומה, בה מתפרסמת הודעה הנושאת את שמם ותוארם   .7

של דיינים, אשר חלקם לא השתתפו בכינוס החירום, וכולם מדגישים כי לא נתנו את 

הסכמתם לפרסום ההודעה הכוללת את שמם ותוארם. 

בהחלטתו ציין הנציב, כי פרסום הודעה הנושאת את שמו ותוארו של דיין עומד בניגוד   .8

גמור לאמור בסעיף 18 לכללי אתיקה לדיינים, התשס"ח-2008 הקובע, כי "דיין ימנע 

מהביע בפומבי דעה בעניין שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית". 

וכך הטעים הנשיא (בדימוס) אהרן ברק בבג"ץ 732/84 ח"כ יאיר צבן נגד השר לענייני 

דתות פ"ד מ (4), 141, בעמ' 153, (1986):

"הצורך להבטיח את אמון הציבור ברשות השופטת הוא צורך נמשך ... צורך זה 

אינו מתמקד אך בפעולתו של השופט על כס המשפט. הוא משתרע על מכלול 

התנהגותו של השופט, בבית המשפט ומחוצה לו ... התנהגות, המותרת לכל אזרח, 
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עשוי שתהא אסורה על השופט, שכן יש בה כדי לפגום באמון הציבור במערכת 

השיפוט ... אמון הציבור, מטבע מהותו, אינו נבחן על פי תחושתו הסובייקטיבית 

של השופט, כי הוא פועל בהגינות. אמון הציבור נבחן על ידי השופט על פי אמות 

מידה אובייקטיביות. אין זה מספיק, שהשופט עצמו סבור ומשוכנע כי פעל באופן 

עצמאי וללא נטייה. עליו להיות משוכנע, כי אותן עצמאות, הגינות וחוסר נטייה הן 

מראית פני הדברים. הגינות צריכה לא רק להיעשות אלא גם להיראות. ... עקרונות 

היסוד החלים לעניין שופטים הם החלים גם לעניין דיינים. אכן הדיין כמו השופט 

הוא חלק מהרשות השיפוטית. ... אכן, תנאי מוקדם להיות אדם דיין שיהיה רב, 

אך מכאן לא נובע, כי כל פעילות המותרת לרב מותרת גם לדיין. משנתמנה אדם 

להיות דיין, עליו לקבל על עצמו את המגבלות שהדיינות מטילה עליו. עליו 

להימנע מכל אותן פעולות שהדיינות אוסרת עליו, גם אם הרבנות מתירה זאת". 

(ההדגשות אינן במקור - א.ש.).

9.  ועוד ראוי להביא מדברי הנציב לשעבר, השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג, כי: 

"משנתמנה רב בישראל לדיין על-פי חוק הדיינים, התשט"ו-1955, הריהו נושא 

שני כתרים: כתר הרבנות וכתר הדיינות. מורה הוראה בענייני דת ורועה רוחני - 

בכתרו האחד, בחינת 'והודעתי את חוקי האלהים ואת תורותיו' (שמות, יח, טז), 

ופוסק 'בין איש ובין רעהו' (שם) - בכתרו האחר. ולא על הגדרת התפקידים באתי 

לעמוד אלא על הבחנה שבמהות. שעיקר כוחה של הרבנות בסמכותה המוסרית 

ועל מי שבא 'לדרוש אלוהים', ואילו סמכותם של הדיינים ביושבם על מדין לא 

ברצונם של המתדיינים היא תלויה, אלא נכפית היא במסגרת המערכת השיפוטית 

שקבע לה המחוקק. בתחום זה ממלאים הדיינים את התפקיד של 'ושפטו את העם' 

על שלל דעותיו והשקפותיו. 

הבחנה זו בין שני התפקידים היא שמציבה סייג למעורבות הפוליטית של הדיין. 

דיין (כמוהו שופט), המערב עצמו בחיים הפוליטיים, לא רק שהוא פוגע בדימוי של 

מערכת השיפוט בעיני הציבור כמערכת בלתי תלויה, אלא שהוא גם פוגע בעקרון 

היסוד של הפרדת הרשויות בין הרשות השופטת ליתר רשויות המדינה".

לאור תגובתם האחידה של הדיינים, אשר מסרו כי לא נתבקשו וממילא גם לא נתנו את   .10

הסכמתם לפרסום ההודעה אשר נושאת את שמם ותוארם, לא מצא הנציב לנכון להצדיק 

את התלונה נגדם.

עם זאת הנציב הוסיף, כי לא ניתן להשלים עם מצב בו מועצת הרבנות הראשית יוזמת 

כינוס חירום, תוך שמובהר מלשכת הרב הראשי ונשיא בית הדין הרבני הגדול, כי 

"הנשיא מאשר לדיינים להשתתף בכינוס", ובכך הוצבה "מכשלה" לרגלי הדיינים עת 

http://www.nevo.co.il/law/71521
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פורסמה הודעה שכביכול חתומה על ידם, ובה הם מביעים את דעתם בעניין שאינו 

משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית.

אשר על כן, קבע הנציב, כי יש לחדד את הדברים ולהורות לדיינים לבל יטלו חלק בכל 

כינוס, מפגש או אסיפה, שאמורים לעלות בו נושאים בעלי ציביון פוליטי השנויים 

במחלוקת ציבורית. זאת, בעיקר כאשר יש חשש שמא בתום אותו כינוס תפורסם הודעה 

הנושאת את שמם ותוארם של הדיינים כמי שמסכימים להחלטות שהתקבלו באותו 

כינוס. זאת, לתשומת ליבם של הרב הראשי ונשיא בית הדין הרבני הגדול ושל מנהל 

בתי הדין הרבניים. 

לסיום ביקש הנציב להתייחס להתנהלותו של הדיין נשיא מועצת הרבנות, אשר לא טרח   .11

להשיב לפניות הנציבות אליו להגיב לתלונה. מתגובות יתר הדיינים לתלונה עולה, כי 

אנשי לשכתו של הנשיא הם שהזמינו את הדיינים להשתתף בכינוס המדובר, שבו עלו 

כאמור נושאים השנויים במחלוקת ציבורית, והוא אף פרסם עמדות התוקפות רפורמות 

אותן מקדמים השר לשירותי דת וממשלת ישראל. יודגש, כי עצם משלוח ההזמנה 

לדיינים ליטול חלק בכינוס זה הביאה, כאמור, להכשלתם, שכן הם סברו שאם מדובר 

בכינוס מטעם הרבנות הראשית אין כל מניעה להשתתפותם, וכנראה הם לא שיערו, כי 

תפורסם הודעה בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית, הנושאת את שמם ותוארם.

הנציב הזכיר, בהקשר זה, החלטות קודמות שניתנו בעניינו של אותו דיין. כך, בהחלטה   .12

מיום 5.3.20, בעקבות בירור תלונה שהתקבלה על הדיין, המליץ הנציב לשר לשירותי 

דת "להעמיד את הדיין לדין משמעתי בגין התבטאויותיו החוזרות ונשנות בנושאים 

בעלי נופך וגוון פוליטי, אשר נמצאים בלבה של מחלוקת ציבורית" (מספרנו 16/20).

ביום 25.10.20, בעקבות התבטאויותיו והשמעת אמירות חריפות ביותר של הדיין כלפי   .13

מערכת המשפט בכלל ובית המשפט העליון בפרט, המליץ הנציב לשר לשירותי דת "כי 

הוועדה לבחירת דיינים תתכנס בהקדם, ותחליט האם הדיין ... ראוי להמשיך בתפקידו 

כדיין בבית הדין הרבני הגדול" (מספרנו 445/20).

עינינו רואות, כך כתב הנציב בהחלטתו בתלונה, כי לא זו בלבד שהדיין לא הפנים   .14

את האמור בהחלטות קודמות של הנציבות בעניינו, אלא נראה בבירור כי הוא ממשיך 

בדרכו, למרות שהוא מוסיף לכהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול, והפעם הוא אף גרם 

להכשלת חבריו לכס הדיינות, כמפורט לעיל. 

אשר על כן התבקש השר לשירותי דת על ידי הנציב, לשוב ולשקול, האם ראוי הדיין 

לכהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול, ולמצער, לזמנו ללשכתו ולנזוף בו נזיפה חמורה 

על התנהלותו.
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התלונה עצמה נמצאה מוצדקת כאמור לעיל, מבלי שהיא מכוונת באופן פרטני כלפי   .15

מי מהדיינים החתומים על ההודעה, פרט לדיין המכהן גם כנשיא מועצת הרבנות.

לאחר מתן ההחלטה, פנו חלק מהדיינים במכתב (מיום 1.12.21), וביקשו להשיג על   .16

ההחלטה. לטענת הדיינים, הנציב בהחלטתו מיום 16.8.20, כתב, בהתייחסו לתלונה על 

התבטאות מסויימת של נשיאת בית המשפט העליון, כי: "כמי שעומדת בראש המערכת 

השיפוטית רשאית הנשיאה להביע את דעתה בנושא השנוי במחלוקת ציבורית בעניין 

שכל כולו נוגע למעמדה של המערכת עליה היא מופקדת". עוד הדגיש הנציב בהחלטה 

זו: ש"אין דומה שופט המביע את דעתו האישית בעניין השנוי במחלוקת ציבורית, למי 

שבתוקף תפקידו כראש המערכת יוצא להגן עליה". 

בתשובתו לדיינים הבהיר הנציב, כי יש להבחין בין רב, אשר מביע את דעתו בשאלה   .17

הלכתית גם אם מדובר בנושא השנוי במחלוקת ציבורית, לבין דיין אשר עושה זאת. 

על שופטים ודיינים חלים כללי האתיקה הקובעים מפורשות כי: "דיין (או שופט) יימנע 

מהביע בפומבי דעה בעניין שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית". ראו 

סעיף 18 לכללי האתיקה לדיינים, התשס"ח-2008, וסעיף 18 לכללי אתיקה לשופטים, 

התשס"ז-2007. אין צריך לומר כי רב שמונה לכהונת דיין מחוייב לעמוד בכללי האתיקה, 

כמו כל שופט במערכת השיפוטית. 

אשר להשוואה שביקשו הדיינים לערוך בין הדיין לבין הנשיאה הודגש, כי נשיאת   .18

בית המשפט העליון, כמי שעומדת בראש המערכת השיפוטית בישראל, מבקשת להגן 

בהתבטאויותיה על עצמאותם השיפוטית של השופטים המכהנים ועל זכותם וחובתם 

ליתן את פסקי דינם בלא כל התערבות חיצונית. לעומת זאת, הדיין אינו חוסה תחת 

"מטריית" ראש מערכת בתי הדין הרבניים, שהרי אין הוא משמש עוד כנשיא בית הדין 

הרבני הגדול. כבר מטעם זה אין מקום להשוואה בינו לבין נשיאת בית המשפט העליון. 

יתרה מזו, מעשיו והתבטאויותיו של הדיין, לא נועדו להגן על מערכת בתי הדין הרבניים   .19

ועל עצמאותם השיפוטית של הדיינים ועל חופש הביטוי שלהם, אלא מדובר בניסיון 

לגרור את הדיינים ללב המחלוקת הציבורית, תוך פרסום הודעות, לכאורה בשמם, 

בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית, הכוללות התקפה חמורה על יוזמות של הממשלה 

ושל המשרד לשירותי דת. יודגש, כי לא ניתן להשלים עם מצב בו הדיין, המשמש גם 

כדיין בבית הדין הגדול, מזמן דיינים לכנס בנושאים שנויים במחלוקת ציבורית, ולאחר 

מכן יוזם הפצת הודעה החתומה, כביכול, על ידי דיינים מן השורה (דיינים שההגנה 

"של ראש המערכת" אינה נתונה להם), והכול מבלי לקבל את הסכמתם לנוסח ההודעה, 

שכאמור פורסמה ללא ידיעתם. 



240

נציבות תלונות הציבור על שופטים — דוח 2021

ם
בניי

הר
דין 

ה
תי 

ב
עניינן 

ש
ת 

טו
חל

ה
ת 

ציו
מ

ת

תמצית החלטה )מספרנו 663/21, רבני(

על פרוטוקול דיון בבית הדין הרבני אשר אינו משקף את התנהלות הדיון; ועל דרישה 

מבעלת דין - שלא הייתה מיוצגת - לחתום על הסכמה לערוך בדיקה גנטית מבלי לתת 

כל הסבר מדוע עליה לעשות זאת, או על אודות זכותה החוקית לסרב לביצוע בדיקה זו

תקציר: בעקבות בירורה של תלונה נמצא, כי מתלוננת נדרשה להיכנס לאולם בית הדין, ללא 

ליווי אימה שהגיעה יחד עמה לבית הדין, וכי במהלך הדיון היא נדרשה לחתום על הסכמתה לבצע 

בדיקה גנטית "מבלי לתת כל הסבר מדוע עליה לעשות זאת, מה התשתית הראייתית הקיימת, מה 

הבעייתיות בה, כיצד הבדיקה עשויה להועיל וכדומה". כמו כן, לא הוסבר למתלוננת על אודות 

"זכותה החוקית לסרב לביצוע בדיקה זו". 

בהחלטתו ציין הנציב, כי הדיון נערך מבלי שאימה של המתלוננת נכחה בו, ואולם לא ניתן להכריע 

בשאלה על מי מוטלת האחריות לכך – האם על הדיין כטענת המתלוננת, או שמא על גורם אחר 

בבית הדין אשר אסר על אמה של המתלוננת להיכנס לאולם הדיונים.

הנציב הוסיף, כי פרוטוקול הדיון עומד בסתירה מוחלטת לדברי הדיין כי במהלך הדיון הוא הסביר 

למתלוננת את כל הנדרש "בבהירות ובאריכות ובסבלנות רבה". נראה בעליל, כי אין בפרוטוקול 

לא בהירות לא אריכות ובוודאי שאין מדובר בהסבר שניתן בסבלנות רבה.

הנציב קבע, כי בית הדין הוא המופקד על ניהול פרוטוקול הדיון. סמכות זו היא חלק מחובתו של 

בית הדין לנהל את הדיונים באופן מכובד, הוגן, ראוי ויעיל. לו נוהל פרוטוקול אשר משקף נאמנה 

את מהלכו היה בכך כדי לסייע בידי הדיין לזכור, בדיון שהתקיים לאחר כתשעה חודשים, את אשר 

נאמר ונטען בדיון הקודם.

לדעת הנציב לא ניתן לקבל את הסברו של הדיין כי הוא סבר שחוות דעת מברר היהדות חסויה, ורק 

לאור התעקשותה של המתלוננת, נמסר לה לבסוף המסמך. הנציב הוסיף, כי טוב היה עושה הדיין 

לו בירר סוגיה זו טרם הדיון שנערך בפניו, ובכך היה מונע עוגמת נפש מהמתלוננת, תוך פגיעה 

בזכותה לקבל מידע חשוב שעשוי היה לעזור לה בהליך המתנהל בעניינה.

עניינה של התלונה בדיון, שהתקיים בשאלת בירור יהדותה של המתלוננת. הדיון התקיים   1

בפני דן יחיד, בבית הדין הרבני האזורי. 

לדברי המתלוננת, היא התבקשה להיכנס לאולם הדיונים לבדה, ללא אמה שליוותה   2

אותה לבית הדין, ומיד עם כניסתה לאולם, אמר לה הדיין, מבלי שערך כל דיון בדבר 

יהדותה ולמרות שלא שמע את עדות האם שבאה עמה, כי עליה לערוך בדיקה גנטית 

כדי להוכיח את יהדותה. הדיין דרש זאת מהמתלוננת, מבלי לתת כל הסבר מדוע עליה 

לעשות זאת; מה התשתית הראייתית הקיימת בנושא; מה הבעייתיות שבה; וכיצד הבדיקה 

עשויה להועיל למתלוננת, וכדומה. 
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עוד נטען, כי הדיין אף לא הבהיר למתלוננת כי זכותה החוקית לסרב לביצוע בדיקה 

זו, וזאת תוך כדי פגיעה ביכולתה ליתן הסכמה מדעת בהתאם לחוק.

לטענת המתלוננת, הדיין דחה את בקשתה לקבל את חוות הדעת של מברר היהדות,   3

כדי שתוכל להבין מדוע היא נדרשת לערוך בדיקה גנטית.

המתלוננת מוסיפה וטוענת, כי בשלב זה מסר לה הדיין דף לבן ואמר לה לכתוב בו 

שהיא מסכימה לערוך בדיקה גנטית. המתלוננת מציינת, בהקשר זה, כי בקשתה ואופן 

התנסחותו של הדיין אינם מופיעים בפרוטוקול.

המתלוננת צירפה לתלונתה העתק מבקשתה לבית הדין, וממנה עולה, כי הדיון בתיק   4

היה אמור להתקיים בבית הדין רבני מסויים, ובית הדין דרש שאמה של המתלוננת תופיע 

לדיון, ודחה את בקשת המתלוננת לקיים את הדיון באמצעות זום. מפאת גילה של אם 

המתלוננת ומקום מגוריה, ביקשה המתלוננת להעתיק את הדיון לבית הדין הרבני באזור 

הקרוב למקום מגוריה של האם, ובית הדין נעתר לבקשת המתלוננת.

בבקשה מודגשת עוגמת הנפש שנגרמה למתלוננת ולאמה, אשר למרות גיל האם וחששה 

ממגפת הקורונה היא התייצבה לדיון בבית הדין, אולם הדיין סירב לאפשר לה להשתתף בו. 

בהחלטה הביא הנציב את פרוטוקול הדיון במלואו וקבע, כי האמור בו עומד בסתירה   5

מוחלטת לאמור בתגובת הדיין לתלונה לפיה, במהלך הדיון הוא הסביר למתלוננת את 

כל הנדרש "בבהירות ובאריכות ובסבלנות רבה". נראה בעליל, כי אין בפרוטוקול לא 

בהירות לא אריכות ובוודאי שאין מדובר בהסבר שניתן בסבלנות רבה.

6.  הנציב קבע, כי בית הדין הוא המופקד על ניהול פרוטוקול הדיון. סמכות זו היא חלק 

מחובתו של בית הדין לנהל את הדיונים באופן מכובד, הוגן, ראוי ויעיל. לו נוהל בישיבה 

האמורה פרוטוקול אשר משקף נאמנה את מהלכו היה בכך כדי לסייע בידי הדיין לזכור, 

בדיון שהתקיים לאחר כתשעה חודשים, את אשר נאמר ונטען בדיון הקודם.

7.  הנציב הוסיף, כי לא ניתן לקבל את הסברו של הדיין, כי הוא סבר שחוות דעת מברר 

היהדות חסויה, ורק לאור התעקשותה של המתלוננת, נמסר לה לבסוף המסמך. טוב 

היה עושה הדיין לו בירר סוגיה זו טרם הדיון שנערך בפניו, ובכך היה מונע עוגמת 

נפש מהמתלוננת, תוך פגיעה בזכותה לקבל מידע חשוב שעשוי היה לעזור לה בהליך 

המתנהל בעניינה.

8.  לעניין אי כניסת אם המתלוננת לדיון קבע הנציב, כי לאחר שהמתלוננת ביקשה להעתיק 

את מקום הדיון, כדי שאמה תוכל להשתתף בדיון, הרי בסופו של יום, אותו דיון נערך 

מבלי שאמה של המתלוננת נכחה בו, ואולם לא ניתן להכריע בשאלה על מי מוטלת 
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האחריות לכך – האם על הדיין כטענת המתלוננת, או שמא על גורם אחר בבית הדין 

אשר אסר על אמה של המתלוננת להיכנס לאולם הדיונים.

9.  לסיום קבע הנציב, כי פרוטוקול הדיון תומך בטענת המתלוננת כי היא נדרשה לחתום 

על הסכמתה לבצע בדיקה גנטית "מבלי לתת כל הסבר מדוע עליה לעשות זאת, מה 

התשתית הראייתית הקיימת, מה הבעייתיות בה, כיצד הבדיקה עשויה להועיל וכדומה". 

כמו כן, ניתן לקבוע כי לא הוסבר למתלוננת על אודות "זכותה החוקית לסרב לביצוע 

בדיקה זו". 

10.  התלונה נמצאה מוצדקת כאמור בסעיף 9 לעיל. 
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הפניות לפי סעיף 27)א( לחוק נציב תלונות 
הציבור על שופטים, התשס"ב-2002

חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב – 2002, קובע מספר עניינים שעל הנציב להתייחס 
אליהם בדוח השנתי שהוא מגיש.

ההפניות לעניינים אלה הן כלהלן:

"מספר התלונות שהוגשו ומספר   -  סעיף 27)א()1( לחוק 

עמ' 19 התלונות שבוררו" 

עמ' 23 "מספר התלונות שנמצאו מוצדקות"   - סעיף 27)א()2( לחוק 

פרק 5 "הטעמים לאי בירור תלונות"   - סעיף 27)א()3( לחוק 

עמ' 19 "זמן הבירור הממוצע בתלונות שבוררו"    - סעיף 27)א()4( לחוק 

עמ' 19 "מספר התלונות שבירורן טרם הסתיים"   - סעיף 27)א()5( לחוק 

עמ' 22 "סוגי הענינים שעליהם הוגשו תלונות"   - סעיף 27)א()6( לחוק 

פרק 7 "דרכים שננקטו לטיפול בליקויים ולתיקונם"   - סעיף 27)א()7( לחוק 

"מספר התלונות שהעלו חשש לעבירה פלילית   —  סעיף 27)א()8( לחוק 

1 )פרק 8 בעמ' 64( ולעבירה משמעתית, אם היו כאלה" 

"מספר ההמלצות לועדה לבחירת שופטים,   —  סעיף 27)א()9( לחוק 

 לשר או לנשיא לסיים כהונתו של שופט, 

1 )פרק 12 בעמ' 114( אם היו כאלה" 
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חוק נציב תלונות הציבור על  נספח א | 
שופטים, התשס"ב-2002

הגדרות  .1

בחוק זה —

"שופט" — כל אחד מאלה:  

שופט כהגדרתו בחוק-יסוד: השפיטה ושופט עמית כמשמעותו בסעיף 10א   )1(
לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984 )להלן — חוק בתי המשפט(;

רשם כהגדרתו בסעיף 84 לחוק בתי המשפט;  )2(

שופט ורשם כמשמעותם בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 )בחוק זה —   )3(
חוק בית הדין לעבודה( ושופט עמית כמשמעותו בסעיף 7א לחוק בית הדין 

לעבודה;

שופט צבאי-משפטאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 )בחוק   )4(
זה — חוק השיפוט הצבאי(;

דיין כהגדרתו בחוק הדיינים, תשט"ו-1955 )בחוק זה — חוק הדיינים( ודיין עמית,   )5(
כמשמעותו בסעיף 9א לחוק הדיינים;

קאדי כהגדרתו בחוק הקאדים, תשכ"א-1961 )בחוק זה — חוק הקאדים(;  )6(

קאדי מד'הב כהגדרתו בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962 )בחוק   )7(
זה — חוק בתי הדין הדרוזיים(;

דיין של בית דין של עדה נוצרית כמשמעותו בסימן 54 לדבר המלך במועצה   )8(
על ארץ ישראל, 1922-1947;

"השר" —   

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )1( עד )3( וכן )6( ו-)7( — שר המשפטים;  )1(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )4( — שר הביטחון;  )2(

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )5( ו-)8( — השר לענייני דתות;  )3(

"בית דין משמעתי לשופטים" —   

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )1( עד )3( — בית הדין המשמעתי לשופטים   )1(
לפי סעיף 17 לחוק בתי המשפט;
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לענין שופט כהגדרתו בפסקה )4( — בית דין משמעתי לפי סעיף 192ד לחוק   )2(
השיפוט הצבאי;

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )5( — בית הדין המשמעתי לפי סעיף 20 לחוק   )3(
הדיינים;

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )6( — בית הדין המשמעתי לפי סעיף 17 לחוק   )4(
הקאדים;

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )7( — בית הדין המשמעתי לפי סעיף 22 לחוק   )5(
בתי הדין הדרוזיים;

"הועדה לבחירת שופטים" —   

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )1( ו-)2( — הועדה לבחירת שופטים כמשמעותה   )1(
בסעיף 4)ב( לחוק- יסוד: השפיטה;

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )3( — הועדה לבחירת שופטים כמשמעותה   )2(
בסעיף 4)א( לחוק בית הדין לעבודה;

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )4( — הועדה לבחירת שופטים צבאיים- משפטאים   )3(
לפי סעיף 187 לחוק השיפוט הצבאי;

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )5( — הוועדה לבחירת דיינים לפי סעיף 6 לחוק   )4(
הדיינים;

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )6( — ועדת המינויים לפי סעיף 4 לחוק הקאדים;  )5(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )7( — ועדת המינויים לפי סעיף 11 לחוק בתי   )6(
הדין הדרוזיים;

"המנהל" —   

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )1( עד )3( — מנהל בתי המשפט;  )1(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )4( — נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לפי   )2(
חוק השיפוט הצבאי או מי שהוא הסמיך;

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )5( — מנהל בתי הדין הרבניים;  )3(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )6( — מנהל בתי הדין השרעיים;  )4(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )7( — מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים;  )5(

"הנשיא" —   

לענין שופט כהגדרתו בפסקאות )1( ו-)2( — נשיא בית המשפט העליון;  )1(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )3( — נשיא בית הדין הארצי לעבודה;  )2(
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לענין שופט כהגדרתו בפסקה )4( — נשיא בית הדין הצבאי לערעורים;  )3(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )5( — נשיא בית הדין הרבני הגדול;  )4(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )6( — נשיא בית הדין השרעי לערעורים;  )5(

לענין שופט כהגדרתו בפסקה )7( — ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים   )6(
כהגדרתו בחוק בתי הדין הדרוזיים;

"הנציב", "נציב תלונות הציבור על שופטים" — נציב תלונות הציבור על שופטים, 
שמונה לפי סעיף 3;

"הועדה לבחירת הנציב" — הועדה לבחירת שופטים כמשמעותה בסעיף 4)ב( 
לחוק- יסוד: השפיטה.

נציבות תלונות הציבור על שופטים  .2

נציב תלונות הציבור על שופטים יעמוד בראש יחידה שתיקרא "נציבות תלונות 
הציבור על שופטים" שתברר, בהתאם להוראות חוק זה, תלונות על התנהגות שופטים 

במסגרת מילוי תפקידם, לרבות בדרך ניהול משפט על ידם.

כשירות הנציב ומינויו  .3

מי שכשיר להתמנות שופט של בית המשפט העליון כשיר להתמנות נציב  )א( 
תלונות הציבור על שופטים.

הנציב יתמנה בידי הועדה לבחירת הנציב, לפי הצעת שר המשפטים ונשיא  )ב( 
בית המשפט העליון כאחד; הועדה רשאית לקבל את ההצעה או לדחותה, 
ואם הוצע יותר ממועמד אחד — למנות אחד מקרב המועמדים או לדחות את 

ההצעה.

מעמדו הציבורי של אדם והיכרותו עם מערכת המשפט יובאו בחשבון לענין  )ג( 
הצעת מועמד לנציב ולענין מינויו.

ממלא מקום לנציב  .4

נבצר מהנציב דרך ארעי למלא את תפקידיו, ימנה שר המשפטים בהסכמת נשיא 
בית המשפט העליון ממלא מקום לנציב לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים 

או עד שיחזור למלא את תפקידיו, לפי המוקדם.

מועד בחירת נציב  .5

מינוי נציב ייעשה, ככל האפשר, לא מוקדם מתשעים ימים ולא יאוחר משלושים  )א( 
ימים לפני תום תקופת כהונתו של הנציב המכהן; התפנה מקומו של הנציב 
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לפני תום תקופת כהונתו, ייעשה המינוי בתוך ארבעים וחמישה ימים מהיום 
שבו התפנה מקומו.

הודעה על מינויו של הנציב תפורסם ברשומות. )ב( 

משך הכהונה  .6

הנציב יכהן תקופת כהונה אחת בלבד של חמש שנים.

תום כהונה  .7

כהונת הנציב פוקעת —  )א( 

בתום תקופתה;  )1(

בפטירתו או בהתפטרותו;  )2(

בהעברתו מכהונתו;  )3(

בתום שישה חודשים רצופים שבהם מכהן במקומו ממלא מקומו שמונה   )4(
לפי סעיף 4.

הודעה על תום כהונת הנציב תפורסם ברשומות. )ב( 

העברה מכהונה  .8

הועדה לבחירת הנציב רשאית, מיזמתה או לפי הצעת שר המשפטים או נשיא  )א( 
בית המשפט העליון, להעביר, בהחלטה שהתקבלה ברוב של שישה חברים 

לפחות, את הנציב מכהונתו, אם התקיים אחד מאלה:

הוא הורשע בפסק דין בעבירה פלילית, למעט בעבירות המנויות בסעיף   )1(
7)א()2( לחוק הכנסת, תשנ"ד-1994 )בחוק זה — חוק הכנסת(;

הוא התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו;  )2(

הוא אינו מבצע את תפקידו כהלכה.  )3(

הועדה לבחירת הנציב לא תעביר את הנציב מכהונתו, אלא לאחר שנתנה לו  )ב( 
הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה.

השעיית הנציב  .9

לא יוגש כתב אישום נגד הנציב, למעט בעבירות המנויות בסעיף 7)א()2( לחוק  )א( 
הכנסת, אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה, ומשהוגש כתב אישום כאמור 

יושעה הנציב מכהונתו.

הועדה לבחירת הנציב רשאית, ברוב דעות, להשעות את הנציב מכהונתו,   )1( )ב( 
אם מתקיימת נגדו חקירה שיש בה כדי להביא לקיום הליכים פליליים 
כהגדרתם בסעיף 7)א()2( לחוק הכנסת, לתקופה שבה הם מתקיימים; 
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ואולם אם היתה החקירה כאמור, בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה 
או נסיבותיה אין הנציב ראוי לשמש עוד בתפקידו, תשעה הועדה את 

הנציב לתקופה האמורה;

הועדה לבחירת הנציב לא תשעה את הנציב לפי סעיף קטן זה, אלא   )2(
לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה.

בתקופת ההשעיה ימלא את תפקידי הנציב על פי חוק זה ממלא מקומו, ויחולו  )ג( 
הוראות סעיף 4.

סייג למינוי לשופט  .10

מי שהיה נציב לא יתמנה לשופט.

ייחוד משרה והיתר לעסוק בפעילות  .11

הנציב ועובדי הנציבות לא יהיו רשאים —  )א( 

לשמש בכל משרה אחרת או לעסוק, במישרין או בעקיפין, בעיסוק אחר;  )1(

להיות חברים בכנסת, בממשלה, במועצה של רשות מקומית, בגוף בוחר   )2(
של מפלגה, או מועמדים לחברות כאמור;

להיות חברים בהנהלה של חבר בני אדם המנהל עסקים לשם השגת   )3(
רווחים.

הנציב רשאי להתיר לעובד הנציבות, לפי בקשתו, לעשות דבר מהדברים  )ב( 
המנויים בסעיף קטן )א()1( או )3(, אם לדעתו אין בכך כדי ליצור ניגוד ענינים 
או כדי לפגוע בעבודתו בנציבות בדרך אחרת; אין בהיתר כאמור כדי לפטור 

את העובד מעמידה בדרישות כל דין או נוהג, המסדירים את הפעילות.

עובדי הנציבות  .12

עובדי הנציבות הם עובדי מדינה. )א( 

הנציב רשאי להסתייע בביצוע תפקידיו באנשים שאינם עובדי משרדו, אם  )ב( 
ראה צורך בכך; בבירור תלונה על שופט כאמור בפסקאות )4( עד )8( להגדרה 
"שופט", יסתייע הנציב באנשים בעלי היכרות עם מערכת המשפט שאליה 

משתייך השופט.

חובת סודיות  .13

הנציב, עובדי הנציבות וכל אדם אחר שבעזרתו מבצע הנציב את תפקידיו  )א( 
חייבים לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליהם עקב עבודתם, לא לעשות בה 
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שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיהם לפי חוק זה; העובדים 
יחתמו על כתב שמירה על סודיות עם תחילת עבודתם.

על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי שר המשפטים או נשיא בית המשפט  )ב( 
העליון, לקבל לידיו, לפי דרישתו, עותק מכל חומר או מידע המצוי בנציבות 
שהושג במסגרת פעילותה, ואולם חומר או מידע לגבי תלונה מסוימת יימסר 

לאחר שהטיפול בה הסתיים.

הנשיא והשר כאחד רשאים להתיר פרסום פרטי תלונה מסוימת על שופט,  )ג( 
כולם או חלקם, שהטיפול בה הסתיים.

הגשת תלונה  .14

רשאי להגיש תלונה לנציב — )א( 

כל אדם הרואה עצמו נפגע בשל התנהגותו של שופט במסגרת מילוי   )1(
תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו, או מי שאותו אדם 

הסמיך לכך.

מתמחה הרואה את עצמו נפגע בשל התנהגותו של שופט במסגרת מילוי   )2(
תפקידו כמאמן או בשל תנאי ההתמחות, וכן נציב הפיקוח על ההתמחות, 

לפי סעיף 41ב)ג( לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.

הנשיא או השר רשאי לבקש מהנציב לברר ענין הנוגע להתנהגותו של שופט  )ב( 
במסגרת תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו.

דרך הגשת התלונה  .15

התלונה תוגש בכתב תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו.

תלונה של אדם המוחזק במשמורת  .16

תלונה של אדם כאמור בפסקאות )1( עד )3( תוגש במעטפה סגורה כמפורט באותן 
פסקאות או למי שהוא הסמיך לענין זה, והוא יעבירה, בלי לפתחה, אל הנציב:

אסיר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, תשל"ב-1971, למנהל בית   )1(
הסוהר שבו הוא מוחזק;

עצור כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה — מעצרים(, תשנ"ו-   )2(
1996, או אסיר, המוחזק בבית מעצר, למפקד בית המעצר שבו הוא מוחזק;

כלוא לפי חוק השיפוט הצבאי, למפקד מיתקן הכליאה שבו הוא מוחזק.  )3(

תלונות שאין לברר אותן  .17

הנציב לא יברר תלונה שהיא כמפורט להלן:
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התלונה אינה על שופט או שאינה בענין הנוגע להתנהגותו של שופט במסגרת   )1(
מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול משפט על ידיו;

התלונה היא קנטרנית או טורדנית על פניה או עוסקת בזוטי דברים;  )2(

ענינה של התלונה בשאלה משפטית או ראייתית מהותית;  )3(

התלונה היא בענין הניתן לערעור על פי דין, למעט בענין הנוגע להתנהגותו   )4(
של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו;

בקשה של בעל דין ששופט פלוני יפסול עצמו מלישב בדין כי קיימות נסיבות   )5(
שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט; כללה התלונה 
נוסף על בקשת הפסלות כאמור ענינים שרשאי הנציב לברר לפי הוראות חוק 

זה, יברר הנציב את אותו החלק שבו לא התבקשה פסלות השופט כאמור;

התלונה היא על מעשה שמתנהלת בשלו חקירה במשטרה או שהוגשה בשלו   )6(
קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים.

תלונות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת  .18

הנציב לא יברר תלונות כמפורט להלן, אלא אם כן מצא הנציב שקיימת סיבה  )א( 
מיוחדת המצדיקה את בירורן:

התלונה הוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה   )1(
או מהיום שעילת התלונה נודעה למתלונן, או מיום מתן פסק הדין בענינו 

בהליך שאליו מתייחסת התלונה, לפי המאוחר;

תלונה בענין שניתנה בו החלטה, שעליה אפשר או היה אפשר, להגיש   )2(
ערעור, והיא אינה מסוג התלונות שאין לברר אותן.

הנציב רשאי לא לברר תלונה אם סבר שהיא אינה מתאימה להתברר על ידו  )ב( 
מחמת שהיא מתאימה יותר לטענת פסלות מלשבת בדין.

החלטות הנציב לפי סעיף זה יהיו בכתב ומנומקות. )ג( 

התלונה ועילותיה ופתיחת הבירור  .19

תלונה ניתנת להגשה על כל שופט בענין הנוגע להתנהגותו במסגרת מילוי  )א( 
תפקידו כשופט לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו.

משהוגשה תלונה, יאשר הנציב את קבלתה ויפתח בבירורה, זולת אם ראה שאין  )ב( 
לברר אותה מהטעמים המנויים בסעיף 17 או שאינה ראויה לבירור מהטעמים 

המנויים בסעיף 18.

החליט הנציב לא לפתוח בבירור תלונה, יודיע על כך למתלונן בכתב, ויציין את  )ג( 
הנימוקים להחלטתו.
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החליט הנציב לפתוח בבירור התלונה, יודיע על כך לשופט הנילון, לנשיא, לשר,  )ד( 
למנהל ולנשיא בית המשפט שבו מכהן אותו שופט.

בהודעה לפי סעיף קטן )ד( רשאי הנציב לא לכלול את פרטי המתלונן אם סבר  )ה( 
כי פרטיו אינם דרושים לצורך בירור התלונה; אין בסעיף קטן זה כדי לגרוע 

מסמכות שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון לפי סעיף 13)ב(.

דרכי הבירור ומשכו  .20

הנציב רשאי לברר את התלונה בכל דרך שימצא לנכון והוא אינו כפוף לסדרי  )א( 
דין או לדיני הראיות.

תקופה  בתוך  גוף,  או  אדם  מכל  לקבל  הנציב  רשאי  הבירור,  לצורך  )ב( 
מסמך  או  ידיעה  כל  )ג(,  קטן  לסעיף  בכפוף  שיקבע,  ובאופן  שיקבע 
העשויים, לדעת הנציב, לסייע בבירור התלונה; מי שנדרש למסור ידיעה 
 או מסמך כאמור, ימלא אחר הדרישה, והוראות סעיף 11, למעט פסקאות 

)1( ו-)3( של סעיף קטן )א(, לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, יחולו, בשינויים 
המחויבים, על סירוב למלא אחר הדרישה.

לצורך הבירור רשאי הנציב לשמוע את המתלונן, את השופט הנילון, וכל אדם  )ג( 
אחר אם ראה תועלת בדבר; סירב השופט הנילון למסור את דבריו בעל פה, 

ימסרם בכתב ככל שיידרש.

בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום קבלתה בנציבות. )ד( 

הפסקת הבירור  .21

הנציב רשאי להפסיק את בירור התלונה אם נוכח שהתקיימה אחת העילות המצדיקות 
שלא לפתוח בבירורה, או שענין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את 
תלונתו; הופסק בירור התלונה לפי סעיף זה יודיע הנציב בכתב למתלונן, לשופט 
הנילון ולמי שמנוי בסעיף 19)ד(, לפי הענין, שהחליט להפסיק את הבירור, ויציין את 

הנימוקים להחלטתו.

תוצאות הבירור  .22

מצא הנציב שהתלונה היתה מוצדקת יודיע על כך למתלונן, לשופט הנילון  )א( 
ולמי שמנוי בסעיף 19)ד(, לפי הענין, בצירוף החלטתו; בהודעה כאמור רשאי 
הנציב לפרט את תמצית ממצאיו, כולם או חלקם, ואם העלה הבירור כי קיים 

ליקוי, רשאי הוא להצביע על הצורך בתיקונו ועל הדרך הראויה לכך.

התקבלה הודעה על צורך בתיקון ליקוי כאמור בסעיף קטן )א( יודיע השופט  )ב( 
הנילון, המנהל או נשיא בית המשפט או בית הדין שבו מכהן השופט, לנציב, 
על הצעדים שננקטו לתיקון הליקוי; לא התקבלה הודעה בתוך זמן סביר או 
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שההודעה אינה מניחה את דעתו של הנציב, רשאי הוא להביא את הענין לפני 
הנשיא והשר.

מצא הנציב שהתלונה לא היתה מוצדקת, יודיע על כך בכתב למתלונן ולמי  )ג( 
שמנוי בסעיף 19)ד(, לפי הענין, ורשאי הנציב לפרט להם את תמצית ממצאיו.

העלה בירור התלונה חשש למעשה פלילי, יביא הנציב את הענין לידיעת  )ד( 
היועץ המשפטי לממשלה, וכן לידיעת השר והנשיא; העלה בירור התלונה 
חשש לעבירה משמעתית יביא הנציב את הענין לידיעת השר והנשיא ורשאי 

הוא להמליץ לשר על הגשת קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים.

הנציב רשאי, אם מצא לנכון לעשות כן בעקבות ממצאיו, להמליץ לועדה  )ה( 
לבחירת שופטים, לסיים את כהונתו של שופט על פי סמכותה או להמליץ 
לשר או לנשיא להביא לועדה לבחירת שופטים הצעה לסיים את כהונתו של 
שופט; החליטו הועדה, השר או הנשיא שלא לקבל את המלצת הנציב, ינמקו 

את החלטתם.

בלי לגרוע מסמכויות הנציב לפי חוק זה, הנציב רשאי, אם מצא שתלונה של  )ו(  
מתמחה אצל שופט, של מתמחה לשעבר אצל שופט או של נציב הפיקוח על 
ההתמחות כהגדרתו בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, היתה מוצדקת, 
להורות כי השופט הנילון לא יורשה לאמן מתמחים לתקופה שיקבע, לאחר 
שייתן לשופט הנילון הזדמנות לטעון את טענותיו; הנציב יקבע את מועד 
תחילתה של תקופה כאמור והוא רשאי לקצר את התקופה אם נוכח כי תוקנו 

הליקויים.

סייגים לנימוק וגילוי ממצאים  .23

הודעה של הנציב לפי סעיף 22 לא תכלול ולא תגלה חומר או מידע   )1( )א( 
אשר לדעת ראש הממשלה או שר הביטחון הם ענין לביטחון המדינה, 
או אשר לדעת ראש הממשלה או שר החוץ הם ענין ליחסי החוץ או 

לקשרי המסחר הבין-לאומיים של המדינה;

ראה הנציב כי הודעתו עלולה לכלול או לגלות חומר או מידע כאמור   )2(
בסעיף קטן )א( ולא הביעו השרים את דעתם כאמור שם, יבקש הנציב 
את דעת ראש הממשלה, שר הביטחון או שר החוץ, לפי הענין, לפני 

שייתן את הודעתו.

הנציב פטור מלציין את ממצאיו או נימוקיו, כולם או חלקם, או לציינם בשינויים  )ב( 
או בהשמטות, או למסרם רק לחלק מהמפורטים בסעיף 19)ד( — 

אם הם עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן;  )1(

כשיש בהם משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי   )2(
כל דין.
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ציין הנציב חלק מממצאיו או מנימוקיו, או ערך השמטות או שינויים, יציין זאת  )ג( 
בהודעה לפי סעיף 22.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות נשיא בית המשפט העליון ושר  )ד( 
המשפטים לקבל, לפי דרישתם, עותק מכל חומר או מידע המצוי בנציבות 

ושהושג במסגרת פעילותה, כאמור בסעיף 13)ב(.

זכויות וסעדים  .24

החלטותיו וממצאיו של הנציב בענין תלונה —  )א( 

אין בהם כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד, בבית משפט   )1(
או בבית דין, שלא היו להם לפני כן;

אין בהם כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש   )2(
סעד שהוא זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך 

המועד על ידי הגשת התלונה או בירורה.

דין וחשבון, החלטה וכל מסמך שהכין הנציב במסגרת מילוי תפקידו לא ישמשו  )ב( 
ראיה בהליך משפטי או מעין שיפוטי.

לא ייזקק בית המשפט לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של נציב תלונות  )ג( 
הציבור בענין תלונה.

שכר ותנאי כהונה  .25

שכרו, תנאי שירותו וגמלאותיו של הנציב יהיו כשל שופט בית המשפט העליון.

אי תלות  .26

אין על הנציב ועל עובדי הנציבות מרות בענין מילוי תפקידיהם לפי חוק זה, זולת 
מרותו של הדין.

דין וחשבון  .27

הנציב יגיש לשר המשפטים ולנשיא בית המשפט העליון, מדי שנה, דין וחשבון  )א( 
על פעולותיו, שיכיל תיאור פרטני של הטיפול בתלונות, וכן סקירה כללית 

שתתייחס, בין השאר, לענינים האלה, בחלוקה לפי סוגי ערכאות ושופטים:

מספר התלונות שהוגשו ומספר התלונות שבוררו;  )1(

מספר התלונות שנמצאו מוצדקות;  )2(

הטעמים לאי בירור תלונות;  )3(

זמן הבירור הממוצע בתלונות שבוררו;  )4(

מספר התלונות שבירורן טרם הסתיים;  )5(
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סוגי הענינים שעליהם הוגשו תלונות;  )6(

דרכים שננקטו לטיפול בליקויים ולתיקונם;  )7(

מספר התלונות שהעלו חשש לעבירה פלילית ולעבירה משמעתית, אם   )8(
היו כאלה;

מספר ההמלצות לועדה לבחירה שופטים, לשר או לנשיא לסיים כהונת   )9(
שופט, אם היו כאלה.

קיבל שר המשפטים את הדין וחשבון השנתי מאת הנציב, יגיש לועדת החוקה  )ב( 
חוק ומשפט של הכנסת דין וחשבון על בסיס הסקירה הכללית כאמור בסעיף 

קטן )א(; הדין וחשבון לפי סעיף קטן זה לא יכלול שמות ופרטים מזהים.

הנציב רשאי להגיש לשר ולנשיא בית המשפט העליון דין וחשבון מיוחד קודם  )ג( 
להגשת הדין וחשבון השנתי.

על המידע הכלול בדוחות יחולו הוראות סעיף 23. )ד( 

פרסום הודעות  .28

שר המשפטים יפרסם הודעה על מינויו של הנציב, הדרך לפנות אליו ועיקרי סמכויותיו, 
בדרך שתיקבע בתקנות.

תקציב הנציבות  .29

תקציב הנציבות יוכן על ידי שר המשפטים בתיאום עם הנציב וייקבע בחוק התקציב 
השנתי של המדינה, בתחום פעולה נפרד, במסגרת תקציב משרד המשפטים.

תקנות  .30

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק  )א( 
ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

שר המשפטים יביא לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בתוך  )ב( 
שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, תקנות לפי סעיף 28.

הנציב הראשון  .31

הנציב הראשון יתמנה לא יאוחר מתום מאה ועשרים ימים מיום פרסומו של חוק זה.

בחוק השיפוט הצבאי —  .32

בסעיף 1, אחרי ההגדרה "עבירה צבאית" יבוא:  )1(

""הנציב" — נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב 
תלונות הציבור על שופטים, תשס"ב-2002.";
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בסעיף 192ג לחוק השיפוט הצבאי, אחרי "נשיא בית הדין הצבאי לערעורים"   )2(
יבוא "או הנציב".

בחוק הדיינים —  .33

בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מועצת הרבנות הראשית" יבוא:  )1(

""הנציב" — נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב 
תלונות הציבור על שופטים, תשס"ב-2002.";

בסעיף 16א)א(, אחרי "כנשיא בית הדין הרבני הגדול" יבוא "או הנציב".  )2(

בחוק הקאדים —   .34

בסעיף 1, לפני ההגדרה "קאדי" יבוא:  )1(

""הנציב" — נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב 
תלונות הציבור על שופטים, תשס"ב-2002.";

בסעיף 13א)א(, אחרי "כנשיא בית הדין השרעי לערעורים" יבוא "או הנציב".  )2(

בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים —   .35

בסעיף 1, אחרי ההגדרה "המועצה" יבוא:  )1(

""הנציב" — נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב 
תלונות הציבור על שופטים, תשס"ב-2002.";

בסעיף 19א)א(, אחרי "ראש בית הדין לערעורים" יבוא "או הנציב".  )2(

בחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, בסעיף 14)א(, אחרי פסקה )11( יבוא:  .36

")12( נציבות תלונות הציבור על שופטים — לגבי בירור תלונה על שופט לפי חוק 
נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס"ב-2002."
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תקנות נציב תלונות הציבור   | נספח ב 
על שופטים, התשס"ד-2003

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28 ו-30 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002 
)להלן — החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות  .1

בתקנות אלה —

"הנציב" — נציב תלונות הציבור על שופטים, לרבות מי שהוא הסמיכו;

"תלונה" — כמשמעה בסעיפים 14)א( ו-19 לחוק;

שאר המונחים שבתקנות אלה תהא משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם 
אין כוונה אחרת משתמעת.

דרך פרסום הודעה  .2

נוסף על דרך הפרסום הקבועה בסעיף 5)ב( לחוק, ייעשה פרסום הודעה על מינוי 
הנציב, על הדרך לפנות אליו ועל עיקרי סמכויותיו בשני עיתונים יומיים בעברית, 

בעיתון אחד בערבית ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים.

הגשת תלונה לנציב  .3

תלונה תוגש בכתב, בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת, כשהיא מודפסת  )א( 
או בכתב יד אם אין המתלונן יכול להגישה בדפוס, ותישלח לנציב במעטפה 

סגורה.

התלונה תיחתם ביד המתלונן ואם הוגשה בשמו — ביד מי שהוסמך להגיש את  )ב( 
התלונה בשם המתלונן )להלן — מגיש התלונה(, ותצורף לה הסמכתו החתומה.

הנציב לא יפתח בבירור תלונה שהוגשה בעילום שם. )ג( 

תוכן התלונה  .4

התלונה תכיל —

את פרטי המתלונן, את שמו של השופט שעליו מלין המתלונן, ואם אין בידו   )1(
לנקוב בשמו, יציין כל פרט אחר המסייע לזיהויו;

תיאור מפורט של המעשה שעליו היא נסבה, המועד שהתרחש בו וכל פרט   )2(
אחר שהוגע לה, ויצורף לה כל מסמך שיש בו כדי לסייע לבירורה היעיל; במקרה 

של תלונה על כמה אירועים, יצוין כל אירוע ואירוע בנפרד.
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תלונה חוזרת  .5

הגיש אדם תלונה בקשר לאירוע שלגביו הגיש אותו אדם תלונה בעבר, יציין זאת 
במפורש ויפרט את פרטי התלונה הקודמת ואת הנימוקים להגשתה מחדש.

המצאת מסמכים  .6

המצאת מסמכים למתלונן, למגיש התלונה, לנילון ולכל אדם אחר, וזימונם  )א( 
לדיון ככל שיידרש, תיעשה בדואר, בפקס, בטלפון או בכל דרך אחרת שהנציב 

יראה לנכון, לפי המקרה.

המצאת תלונה של אדם המוחזק במשמורת והמצאת מסמכים מאת הנציב  )ב( 
לאדם במשמורת, תיעשה באמצעות מנהל בית הסוהר, מפקד בית המעצר 

או מפקד מיתקן הכליאה, לפי הענין.
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תוספת
)תקנה 3)א((

תלונה*

פרטי המתלונן**

שם משפחה:  

שם פרטי:  

מספר תעודת זהות:  

כתובת:  

מען להמצאת מסמכים:  

מספר טלפון בעבודה:  

מספר טלפון בבית:  

מספר טלפון נייד:  

מספר פקס:  

פרטי מגיש התלונה*** 

שם:  

כתובת:  

מען להמצאת מסמכים:  

מספר טלפון:  

מספר פקסימילה:  

פרטי השופט הנילון

שם משפחה:  

שם פרטי:  

תפקיד ובית משפט:  

בכל מקום בו ננקט לשון זכר, גם נקבה במשמע.   *

ימולאו פרטי האדם הנפגע מהתנהגות שופט, אף אם התלונה הוגשה על ידי אדם שהוא הסמיך לכך.   **

ימולא רק אם מגיש התלונה אינו המתלונן.   ***
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פרטים כלליים ]ימולא ככל הידוע[

מספר התיק:    .1

האם המתלונן היה מיוצג? כן/לא ]מחק את המיותר[ )א(    .2

אם כן, שם עורך הדין:   )ב(    

כתובתו:     

מספר הטלפון שלו:     

האם הדיון בתיק הסתיים? כן/לא ]מחק את המיותר[ )א(    .3

אם לא, באיזה שלב מצוי הדיון?   )ב(    

האם ניתן בתיק פסק דין? כן/לא ]מחק את המיותר[.  )ג(    

האם הגיש המתלונן בעבר תלונה בקשר לאירוע נושא תלונה זו? כן /לא  )א(     .4
]מחק את המיותר[.

אם כן, יש לפרט את פרטי התלונה הקודמת ולציין את הנימוקים להגשתה  )ב(   
מחדש: 

   

   

   

פרטי האירוע

תאריך:  

שעה:  

מקום:  

תיאור האירוע****: 

 

 

 

חתימת מגיש התלונה   חתימת המתלונן   

****  אם יש יותר מאירוע אחד, יתואר כל אירוע בנפרד.
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כללי אתיקה לשופטים,   | נספח ג 
התשס"ז-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984, בהסכמת 
חבר שופטי בית המשפט העליון ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני מתקינה בזה 

כללי אתיקה לשופטים:

מבוא

פרק ראשון: הוראות יסוד
פרשנות  .1

מקור הכללים ותכליתם  .2
כוח השיפוט, שלטון החוק והגינות  .3

אמונים למדינת ישראל ולחוקיה  .4
אי-תלות  .5

אי-משוא פנים  .6
הליכותיו של שופט  .7

פרק שני: מעמדם ותחולתם של הכללים
מעמד הכללים  .8

תחולה  .9
שופטים בדימוס  .10

פרק שלישי: שפיטה
שמירה על כבוד הזולת  .11

ניהול משפט  .12

פשרה, גישור וכו'  .13

הימנעות מוקדמת משבת בדין  .14

מניעה משבת בדין  .15

פרק רביעי: שופט וסביבתו
קשרים חברתיים  .16

פעילות פוליטית או מפלגתית  .17

הבעת דעה בפומבי  .18

איסוף כספים  .19

פרק חמישי: הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי שלא למטרתו
ניצול מעמד  .20

מתנות, הנחות והזמנות  .21
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פרק שישי: פעילויות לבר-שיפוטיות
סימן א': עקרונות
ייחוד הכהונה  .22

מגבלות על פעילויות נוספות  .23

סימן ב': עיסוקים ציבוריים
פעילות בגופים ציבוריים  .24

ועדות לחלוקת פרסים ומלגות  .25

הסברה מחוץ לישראל  .26

שיפוט שלא בבית המשפט  .27

סימן ג': הרצאות ופרסומים
הוראה במוסדות להשכלה או לחינוך  .28

הרצאות  .29

פרסום ספרים ומאמרים  .30

משפט מודרך  .31

סימן ד': שונות
עדות  .32

הופעה לפני רשות ציבורית  .33

מענה לשאלונים לצורכי מחקר  .34

פרק שביעי: ענינים כספיים
סימן א': ניהול עסקים וקבלת גמול בעבור עיסוק

ניהול עסקים  .35

ניהול נכסיהם של השופט ושל בני משפחה  .36

)בוטל(  .37

קבלת גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים  .38

סימן ב': ניתוק קשרים עסקיים וכספיים עם מינויו של שופט
כללי 38א. 

ניתוק יחסים כספיים 38ב. 

ועדת השניים 38ג. 

הסדר לניתוק יחסים כספיים 38ד. 

חתימה על ההסדר 38ה. 

חסיון ההסדר 38ו. 

הסדר — תנאי להשבעה 38ז. 

דיווח 38ח. 

יידוע 38ט. 
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פרק שמיני: שופט ואמצעי התקשורת
מגעים בין שופט לבין אמצעי התקשורת  .39

תגובות לאמצעי תקשורת  .40

פרק תשיעי: ועדת אתיקה
ועדת אתיקה  .41

כללים קודמים  .42
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מ ב ו א

מאז ומקדם זכו שופטים — בהם שופטי ישראל לדורותיהם — למעמד ייחודי בקהילה. הנחת 
תשתית היא שהשופטים כולם, וכל שופט ושופט לעצמו, בלתי תלויים הם בהליכי השפיטה 
ובהחלטותיהם, וכי הרשות השופטת בכללה היא רשות לעצמה, הגונה והוגנת בהליכותיה, 
וניחנה היא ביכולת ובכשירות לפרש ולהחיל את הדין כיאות. מטבעם של דברים, מחזיק 
שופט בכהונתו בנאמנות בעבור הכלל. דרכו היא דרך הנאמן, שמשלו אין לו ולא כלום 
וכל אשר הוא עושה כשליח הציבור עושה הוא. תנאי מוקדם ליכולתו של שופט לשמש 
בכהונתו הוא זה, שהקהילה תרחוש אמון לרשות השופטת, כי תכיר בסמכותה הייחודית 
לשפוט, כי תקבל עליה הכרעות דין שנעשו. מעמד זה של הרשות השופטת ושל חבריה 
השופטים — מעמד של עצמאות, של אי-תלות ושל מי שנהנים מאמון הקהילה — מחייב 
כמו-מעצמו קיומן של מידות מיוחדות בשופט. כן נדרשת, כדבר הלמד מענינו, יצירתן 
של נורמות התנהגות ייחודיות לחיובו של השופט היחיד בהליכותיו ובאורחותיו — בהיכל 
המשפט ומחוצה לו — והכל להבטחת מעמדם המיוחד של השופט ושל הרשות השופטת 
ה  בכללה. כך היה מאז ומעולם. וכעצתו של יתרו למשה לדרך בחירתם של שופטים: "וַאתָֹ
ל—ָהָעם ַאנֵשי—ַחִיל ִיְרֵאי ֳאלִהים ַאְנֵשי ֱאֶמת ׂשנֵאי ָבַצע ..." )שמות, יח, כא(. ואלה  ֶתֱחזֶה ִמֹכָ
היו דברים שהיו במסורת עם ישראל בארצו ובכל גלויותיו. אכן, שופט הוא אדם — בראש 
ובראשונה הוא אדם — ואולם בשעה שניאות להטיל על שכמו נטל של שיפוט, ממילא 

חייב עצמו בחובות ובנטלים של חבר הרשות השופטת.

בעבר היו כללי ההתנהגות לשופטים בחזקת תורה שבעל פה, והדין, המוסר, ההיגיון, השכל 
הישר, המסורת וניסיון החיים הם שהינחו שופטים באורחותיהם. ברבות הימים והשנים הפכו 
חיי האדם והקהילה מורכבים יותר ויותר, ואף מערכת המשפט גדלה, התרחבה וקלטה חברים 
רבים. כך נוצר צורך להעלות את התורה שבעל פה על הכתב וליצור קוד התנהגות חרות 
לשופטים. ואמנם, ברבות ממדינות העולם נתחברו בשנים האחרונות קודים להתנהגותם 
של שופטים. כך היה אף בישראל, שבשנת התשנ"ג-1993, פרסם הנשיא מאיר שמגר 
כללים הקרויים כללי אתיקה שיפוטית, התשנ"ג-1993, שהוכנו על יסוד דוח ועדה שנמנו 
עמה הנשיא )בדימוס( משה לנדוי )יו"ר(, סגן נשיא בית המשפט המחוזי השופטת שולמית 
ולנשטיין וסגן נשיא בית משפט השלום השופט עוזי סיוון. כללי אתיקה אלה שימשו אותנו 

נאמנה משך למעלה מעשור, ואולם חידושי החיים חייבונו לעדכנם ולהתאימם לימינו.

על הכנת נוסח הכללים המצורף שקדה ועדה שנמנו עמה שופטי בית המשפט העליון 
מישאל חשין )יו"ר( ודורית ביניש, נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה מיכה לינדנשטראוס, סגן 
נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב גבריאל קלינג, שופט בית משפט השלום בירושלים 
משה סובל, פרופסור אהרון אנקר, עו"ד רמי הורביץ ועו"ד רמי רובין )אשר במהלך עבודתה 

של הוועדה נתמנה שופט בית משפט השלום בירושלים(.
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תכליתם של כללי האתיקה לשופטים היא להדריך את שופטי ישראל בדרכם ובאורחותיהם, 
ולשמש להם כלי עזר שיסתייעו בו וממנו ילמדו. הכללים מכילים נורמות מסוגים שונים: 
נורמות-יסוד הנובעות ממעמדו של שופט והמבטאות תפיסות עומק ערכיות שהן תשתית 
למעשה השפיטה; נורמות הקשורות במעשה השפיטה עצמו; נורמות הקשורות באורחות 
חייו של שופט; ונורמות ספציפיות העוסקות בסוגיות מעשיות המתעוררות בחיי היום-יום. 
נורמות אלו כולן מהוות יחדיו קודקס רחב ששופטים — הן שופטים צעירים הנדרשים 
להכוונה בתחילת דרכם, הן שופטים ותיקים הנדרשים לפתרון סוגיות ספציפיות — יכולים 
ונדרשים להסתייע בו. שופט הנתקל בקושיה — אם יעשה מעשה או אם יימנע מעשותו — 
יוכל לפנות לכללים ולמצוא בהם פתרון לרבות מן השאלות ששופטים נתקלים ומתלבטים 
בהן דרך שגרה. כך, למשל, בפעילויות לבר-שיפוטיות, בעיסוקים ציבוריים, במגעים עם 

אמצעי התקשורת ועוד.

דבר אחרון: כללי האתיקה לשופטים אינם בבחינת חי הנושא את עצמו ואין הם מנותקים 
מסביבתם. הדין, המוסר, ההיגיון, השכל הישר, המסורת וניסיון החיים שהדריכו שופטים בעבר 
יוסיפו להדריכנו גם בימים יבואו. כך, למשל, ראוי לו לשופט כי במילוי תפקידו ייתן דעתו 
להחלטות שנתן נציב תלונות הציבור על שופטים על פי הוראות חוק נציב תלונות הציבור 
על שופטים, התשס"ב-2002. יתר על כן: פירושם של הכללים ייעשה לא אך כלשונם אלא 
כרוח הנושבת בהם. זאת ועוד: בצד הכללים הכתובים, ובמסגרתם, פועלת ועדת אתיקה 
לשופטים; ובלי לגרוע מסמכותו של נשיא בית המשפט העליון בסוגיות אתיות ואחרות, 
מתפקידה של הוועדה לדון, להמליץ ולהחליט בנושאי אתיקה של שופטים. שופט הנתקל 
בשאלה אתית שאין לה תשובה ברורה בכללים, ראוי לו כי יפנה לוועדה זו או לנשיא בית 

המשפט העליון ויבקש תשובה והדרכה.
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פרק ראשון: הוראות יסוד

פרשנות  .1

לענין כללים אלה —

"בית דין מינהלי" — ערכאה המוקמת בידי שר או רשות מינהלית אחרת ויש לה 
סמכות שפיטה, בין אם היא מכונה בית דין, ועדת ערר או ועדת ערעור ובין אם היא 

מכונה בשם אחר;

"בן משפחה" — בן זוג, ילד, הורה, אח, סב, הורה של בן הזוג או מי שסמוך על שולחנו 
של השופט, וכן, בהתאם לענין, בן זוג או ילד של כל אחד מאלה;

"נושא משרה" — דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, 
סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל 

אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי;

"נשיא בית המשפט העליון" — לרבות מי שנשיא בית המשפט העליון הסמיכו לדבר;

"עד מרכזי" — עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך;

"שופט" — שופט בית המשפט העליון, שופט בית משפט מחוזי, שופט בית משפט 
שלום, שופט בית דין לעבודה, שופט תעבורה, שופט עמית וכן רשם של בתי המשפט 

ששופטים אלה מכהנים בהם;

"שופט בדימוס" — שופט שכהונתו נסתיימה.

מקור הכללים ותכליתם  .2

כללי האתיקה לשופטים משקפים ומבטאים תפישות עומק ערכיות ומוסריות  )א( 
המהוות תשתית למעשה השפיטה ולדרכי התנהגותו ואורחותיו של השופט. 
כללים אלה מגבשים עיקרים ועקרונות מנחים השאובים ממסורת עתיקת יומין 
והמתאימים עצמם לזמננו ולמקומנו. שופט ינֵהג דרכו על פי הדין ובהתאם 
לכללים אלה וישווה נגד עיניו כל העת את הצורך לקיים את אמון הציבור 

ברשות השופטת.

שופט ייראה כמי שהפר כלל מכללי האתיקה לשופטים באופן המאפשר הגשת  )ב( 
קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים, אם התנהגותו בניגוד לכללים עולה 
כדי התנהגות של שופט שלא כהלכה במילוי תפקידו או כדי התנהגות שאינה 

הולמת את מעמדו של שופט בישראל.

כוח השיפוט, שלטון החוק והגינות  .3

כוח השיפוט ניתן בידי שופט מתוך אמון ביושרו, בכושרו המקצועי והאישי  )א( 
וביכולתו לקיים את המוטל עליו תוך כיבוד עקרונות האתיקה השיפוטית.
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בהכריעו בדין עושה שופט להגשמתו של שלטון החוק תוך שמירה על זכויות  )ב( 
האדם. מחובתו של שופט לפעול ביושר ובהגינות, לשוויון הכל לפני החוק, 
ותוך הקפדה על התנהגות שיש בה כדי לקיים ואף להגביר את האמון בשיטת 

המשפט בכלל ובמעשה השפיטה בפרט.

אמונים למדינת ישראל ולחוקיה  .4

שופט ישמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ישפוט משפט צדק, לא יטה משפט 
ולא יכיר פנים.

אי-תלות  .5

בעניני שפיטה אין מרות על שופט זולת מרותו של הדין. )א( 

במילוי תפקידו אין שופט תלוי באיש. שומה על השופט לשקוד על אי-תלותה  )ב( 
של מערכת השיפוט, ולהקפיד על קיומה באשר יעשה, בעניני שפיטה ובכל 

תחום אחר שבו הוא פועל.

שופט לא יגור מפני איש, ולא יושפע במילוי תפקידו על ידי דעת קהל, חשש  )ג( 
מפני ביקורת או רצון לשאת חן.

אי-משוא פנים  .6

שופט ינהג בבעלי הדין בשוויון, לא יישא פני דל ולא יהדר פני גדול, לא יסביר פניו 
לאחד וירע פניו לאחר, ישפוט בדעה נקיה ולא יגלה דעה קדומה או משוא פנים.

הליכותיו של שופט  .7

אלה יאפיינו שופט בתכונותיו ובאורחותיו: יושר לב, טוהר מידות ומסירות  )א( 
לתפקיד. שופט יימנע ממעשים שאינם הולמים מעמדו של שופט או העלולים 

לפגוע בדימויה של מערכת השיפוט.

שופט יהיה מופת לכיבוד החוק בכל אשר יעשה. )ב( 

פרק שני: מעמדם ותחולתם של הכללים

מעמד הכללים  .8

כללים אלה מתווים עיקרים ועקרונות להתנהגותם ולאורחותיהם של שופטים,  )א( 
ומהם ייגזרו כללי אתיקה ספציפיים בכל מקרה ומקרה.
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אין הכללים באים לגרוע מן האמור בכל דין. בכל ענין שאינו נדון מפורשות  )ב( 
בכללים ינהג שופט בהתאם לרוחם ולמגמתם של הכללים ובהתאם לנורמות 

אתיות כלליות.

תחולה  .9

כללים אלה חלים על — )א( 

שופט מעת שהצהיר הצהרת אמונים ועד שלושה חודשים מתום כהונתו;  )1(

רשם מעת מינויו ועד תום כהונתו;  )2(

שופט עמית;  )3(

שופט בדימוס המכהן בבית דין מינהלי ובוועדה ציבורית על פי דין, ככל   )4(
שהדבר נוגע למילוי תפקידו; ויראו את הסכמתו לכהן כהסכמה להחלת 

כללים אלה עליו כאמור.

הכללים חלים על שופט אף בהיותו בחופשה או בשבתון. )ב( 

מי שנבחר לכהונת שופט על ידי הוועדה לבחירת שופטים וטרם הצהיר הצהרת  )ג( 
אמונים, לא ייצג לקוח לפני ערכאה שיפוטית אלא בהסכמת נשיא בית המשפט 

העליון.

שופטים בדימוס  .10

כללים אלה אינם מחייבים שופטים בדימוס. יש לזכור עם זאת, כי סביבתו הקרובה 
והרחוקה של שופט הורגלה להתייחס אליו כהתייחס אל שופט, וכי יחס זה נמשך 
והולך גם לאחר תום הכהונה. ראוי לו אפוא לשופט בדימוס כי ישווה נגד עיניו את 

רוחם ואת מגמתם של הכללים וכי יכוון התנהגותו ואורחותיו על פיהם.

פרק שלישי: שפיטה

שמירה על כבוד הזולת  .11

בשבתו לדין ינהג שופט בנוכחים בדיון לפניו — בעלי דין, באי כוחם, עדים ובאי  )א( 
בית משפט אחרים — באורח מכובד, באורך רוח, במתינות, בסובלנות ובאדיבות, 

וישרה באולם בית המשפט אווירה נינוחה.

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

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

שופט ינהג בעמיתיו השופטים בכבוד ובחברות. )ד( 
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בהביעו דעה על אדם שלא היה צד להליכים, ייתן השופט דעתו לשאלה אם  )ה( 
ניתנה הזדמנות לאותו אדם להציג ענינו כהלכה לפני בית המשפט.

ניהול משפט  .12

שופט ינהל את הדיון שלפניו באופן מקצועי ועניני, תוך שהוא מקפיד לנהוג  )א( 
שוויון בבעלי הדין ובעורכי הדין המופיעים לפניו ונמנע מכל אמירה או מעשה 

שיש בהם כדי לפגום בחזותו האובייקטיבית והמקצועית.

שומה על שופט לשמור על חזות נייטרלית במהלך הדיון ולהימנע מליצור  )ב( 
בהתנהגותו או בדבריו יסוד לחשש ממשי למשוא פנים.

בלי לגרוע מחובתו לנהוג שוויון בבעלי הדין, יעשה שופט כמיטבו להסביר  )ג( 
לבעל דין שאינו מיוצג בידי עורך דין את מהות ההליכים ודרכי ניהולם, והכול 

על פי הניתן בנסיבות הענין ובגבולות הדין והתפקיד.

בניהול המשפט יעשה שופט כמיטבו לחוס על זמנם של המעורבים במשפט:  )ד( 
בעלי דין, באי כוחם, עדים ואחרים, וכנדרש מכך יחיש את ההליכים וימנע עינוי 

דין.

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )ד(, ולקיום האמור בו, יעשה שופט  )ה( 
כמיטבו למנוע המתנה של המוזמנים לדיון והתייצבותם של עדים פעם נוספת.

פשרה, גישור ובוררות  .13

שופט המציע פשרה או העברה של ההליך לגישור או לבוררות, לא יכפה דעתו  )א( 
על בעלי הדין, ויוודא שבעלי הדין יודעים כי אי-קבלת הצעתו לא תשפיע על 

הליכי הדיון שלפניו.

בהתנהל שיג ושיח לפשרה יסייע שופט בידי בעלי הדין, ובלבד שהדבר ייעשה  )ב( 
תוך שמירת כבודו של בית המשפט.

הימנעות מוקדמת משבת בדין  .14

בכפיפות לאמור בדין ובכללים אלה ידון שופט בכל ענין שהועבר לטיפולו. )א( 

משיימצא לשופט כי קיים טעם ראוי שהתיק לא יידון לפניו, ייֵּדַע בכך את  )ב( 
נשיא בית המשפט שבו הוא מכהן או שופט שהוסמך לענין זה על ידי נשיא 

בית המשפט.

החליט הנשיא של אותו בית משפט או שופט שהוסמך כאמור, כי אותו שופט  )ג( 
ידון בתיק, לא ימנע השופט עצמו משבת בדין אלא אם כן חייב הוא לעשות 

כן על פי דין.
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מניעה משבת בדין  .15

שופט לא ישב בדין אם מצא, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות  )א( 
שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, שופט לא ישב בדין ביודעו שמתקיים אחד  )ב( 
מאלה:

צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של השופט או שקיימת   )1(
ביניהם קרבה ממשית אחרת;

יש לשופט ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו,   )2(
בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה של השופט יש 
ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך 

או בבא כוחו;

בטרם התמנה לשופט היה השופט מעורב באותו ענין הנדון בהליך שלפניו   )3(
בתור בא כוח, בורר, מגשר, עד, יועץ מקצועי, מומחה, או בדרך דומה 

אחרת;

בעל דין או עד מרכזי היה לקוחו של השופט קודם מינויו לכהונתו, ולא   )4(
חלפו לפחות חמש שנים מאז הטיפול בענינו של אותו בעל דין או אותו 

עד;

עורך דין המייצג בעל דין היה שותפו של השופט ולא חלפו לפחות חמש   )5(
שנים מאז היותם שותפים;

עורך דין המייצג בעל דין מטפל בענין של השופט או של בן משפחתו;  )6(

בן משפחה של השופט הוא עורך דין, שותף או שכיר, במשרד עורכי דין   )7(
המייצג בעל דין.

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו-)ב(, שופט רשאי לשבת בדין אם מפאת  )ג( 
דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני שופט אחר ועלול להיגרם נזק 

חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין.

על אף האמור בסעיף קטן )ב()2(, שופט רשאי לשבת בדין אם העברת הענין  )ד( 
לכל שופט אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

התקיימה עילת פסלות לפי פסקאות )1( או )2( בסעיף קטן )ב(, הנוגעת לעורך  )ה( 
דין או לבא כוח אחר, שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור 
בסעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, רשאי בית המשפט להתיר 
את הייצוג, לבקשת עורך הדין או בא הכוח, אם מצא כי הנזק שייגרם לצד 
להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצר להליך או לאינטרס 
הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת שופט; התיר בית המשפט את הייצוג 

כאמור, לא ישב בדין השופט שלגביו התקיימה עילת הפסלות.
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האמור בסעיף קטן )ב( יחול גם על קרוב משפחה שאינו בן משפחה כהגדרתו  )ו( 
בכללים אלה, אם סבר השופט כי יחסו אל אותו קרוב משפחה מונע אותו 

משבת בדין.

אין באמור בכלל זה כדי למעט משיקול דעתו של נשיא בית המשפט העליון הדן  )ז( 
בערעור על פי סעיף 77א לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984.

פרק רביעי: שופט וסביבתו

קשרים חברתיים  .16

משמונה לכהונתו, אין מוטל על שופט לנתק את קשריו החברתיים, לרבות קשרים 
עם עורכי דין. עם זאת, ראוי לו לשופט כי ייזהר בקשריו החברתיים וייתן דעתו כיצד 

עשויות הבריות לפרש את הימצאותו בחברת אדם מסוים או בחברה מסוימת.

פעילות פוליטית או מפלגתית  .17

שופט לא יהא מעורב בפעילות פוליטית או מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה  )א( 
או בגוף פוליטי אחר.

בלי לפגוע בכלליות האיסור שבסעיף קטן )א(, לא ייטול שופט חלק באירוע  )ב( 
הנערך על ידי מפלגה או גוף פוליטי אחר, או במסגרת אחרת שלה זהות 

פוליטית או מפלגתית.

הבעת דעה בפומבי  .18

שופט יימנע מהביע בפומבי דעה בענין שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת 
ציבורית.

איסוף כספים  .19

שופט לא יהא מעורב בפעילות של איסוף כספים.
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 פרק חמישי: 

הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי שלא למטרתו

ניצול מעמד  .20

לא יפיק שופט טובת הנאה ממעמדו כשופט — בין טובת הנאה חומרית בין  )א( 
אחרת — אם במישרין ואם בעקיפין.

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( — )ב( 

לא יעשה שופט שימוש במעמדו כשופט לקידום ענין שלו או של אחר;  )1(

שופט לא יציין את דבר היותו שופט ולא יעשה שימוש במסמך הנושא   )2(
את תוארו כשופט בנסיבות שבהן עלול השימוש בתואר להיראות כניסיון 

לא ראוי להשיג מעמד מועדף.

שופט רשאי לציין בנייר מכתבים פרטי ובכרטיס ביקור את היותו שופט ואת  )ג( 
בית המשפט שהוא מכהן בו.

שופט רשאי לציין את היותו שופט בספר או במאמר שהוא מפרסם. )ד( 

שופט רשאי ליתן המלצתו על כישוריו של אדם המוכר לו אישית. )ה( 

מתנות, הנחות והזמנות  .21

על קבלת מתנות על ידי שופט יחול חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1979. )א( 

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( — )ב( 

שופט לא יקבל הנחה ברכישת מוצר או בקבלת שירות, אלא אם כן   )1(
ההנחה ניתנת על פי ֶהְסֵדר כללי שאושר בידי מנהל בתי המשפט או 
שההנחה ניתנת לשופט עקב הימנותו עם הזכאים לאותה הנחה בלא 

זיקה להיותו שופט;

שופט לא יקבל הזמנות חינם לאירועים או למקומות שהכניסה אליהם   )2(
היא בתשלום, למעט במקרים שבהם נותן ההזמנה הוא קרוב משפחה 
או חבר אישי או במקרים שהשופט מוזמן כבן לוויה של מקבל ההזמנה 

ובלא קשר למעמדו כשופט.

אין מניעה כי שופט יקבל במתנה ספר על נושא משפטי מכותב הספר. )ג( 
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פרק שישי: פעילויות לבר-שיפוטיות

סימן א': עקרונות
ייחוד הכהונה  .22

שופט לא יעסוק בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי — גם לא יקבל על עצמו 
אחד מאלה — אלא לפי חוק או בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים 

)ראו: סעיף 11 לחוק-יסוד: השפיטה(.

מגבלות על פעילויות נוספות  .23

חובתו העילאה של שופט היא לכהונתו כשופט, ולתפקידו כשופט חייב הוא  )א( 
להקדיש את מיטב מרצו ומחשבתו. שופט יעניק לתפקידו כשופט מעמד של 

קדימה על פני כל עיסוק אחר.

שופט יימנע מפעילות שאינה הולמת את מעמדו כשופט או העלולה להביאו  )ב( 
לניגוד ענינים עם תפקידו כשופט.

שופט לא יקבל על עצמו אף לא יעסיק עצמו בפעילות לבר-שיפוטית — אף  )ג( 
אם מותרת היא על פי אופייה או על פי היתר שהוענק לו — אם אותה פעילות 
עלולה לפגוע ביכולתו למלא כיאות את תפקידו כשופט, בין מבחינת משך 

הזמן הנדרש לפעילות, בין מבחינת העיתוי ובין מכל בחינה אחרת.

סימן ב': עיסוקים ציבוריים

פעילות בגופים ציבוריים  .24

שופט רשאי להיות חבר בגופים מינהליים של מוסדות חינוך, כגון חבר נאמנים  )א( 
של מוסד להשכלה, או בגופים של מוסדות בעלי מטרות ציבוריות, בכפיפות 

להיתר כהוראת סעיף 11 לחוק-יסוד: השפיטה.

בפעולתו כאמור בסעיף קטן )א(, יימנע שופט מכל מעשה שיש בו משום  )ב( 
שימוש שלא כהלכה במעמדו כשופט או העלול לפגוע במעמדו כשופט. כך, 
למשל, לא ישתתף שופט בניהול העסקי או הכספי של המוסד הציבורי שהוא 

פעיל בו, ולא יקבל ממנו טובת הנאה.

שופט לא יפנה לרשויות ציבור או לגורמים פרטיים בשם גוף ציבורי שהוא  )ג( 
פעיל בו.

שופט לא יהיה פעיל בגוף ציבורי העוסק בייזום הליכים משפטיים אף אם אין  )ד( 
אותם ענינים עשויים לבוא לדיון בבית המשפט שבו הוא מכהן.
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ועדות לחלוקת פרסים ומלגות  .25

שופט רשאי להיות חבר בוועדה המחלקת פרסים או מלגות ובלבד שהדבר הולם 
את מעמדו של שופט.

הסברה מחוץ לישראל  .26

שופט רשאי להשתתף מדי פעם בפעם בפעולות הסברה מחוץ לישראל מטעם 
המדינה או מטעם גוף ממלכתי או ציבורי העושה לטובת הכלל, ובלבד שקיבל לכך 

אישור מאת נשיא בית המשפט העליון.

שיפוט שלא בבית המשפט  .27

שופט לא יעסוק בתפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי שלא בבית המשפט, אלא  )א( 
מכוח הוראת חוק או בהיתר לפי סעיף 11 לחוק-יסוד: השפיטה; לענין כלל 
זה, "תפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי" — לרבות חברות בבית דין של ארגון 
חברים או של ארגון ציבורי, ותפקיד של פסיקה בפעולות ספורט ובמשחקים 

מאורגנים או ממוסדים.

שופט לא ישמש בורר אלא אם כן נקבע הדבר בחוק. )ב( 

שופט לא יהא פעיל בגוף ציבורי העוסק במתן שירותי בוררות או גישור. )ג( 

שופט שקודם מינויו שימש בתפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי שאסור לשופט  )ד( 
למלאו, לא ימשיך למלא אותו תפקיד מעת שהצהיר הצהרת אמונים.

סימן ג': הרצאות ופרסומים

הוראה במוסדות להשכלה או לחינוך  .28

הוראה במוסדות להשכלה או לחינוך טעונה היתר כהוראת סעיף 11 לחוק-יסוד: 
השפיטה.

הרצאות  .29

שופט רשאי להרצות מדי פעם בפעם במסגרת גוף שאינו מסחרי, בלא צורך בהיתר 
לפי סעיף 11 לחוק-יסוד: השפיטה. בעשותו כן ינהג שופט במידת הזהירות הראויה 
המתחייבת ממעמדו, תוך שמירה על גישה מאוזנת והימנעות מנימה פולמוסית או 

מהבעת דעה בענין שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית.

פרסום ספרים ומאמרים  .30

שופט רשאי לפרסם ספרים שכתב ומאמרים בביטאונים מקצועיים.
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משפט מודרך  .31

שופט רשאי להיות חבר מותב במשפט מודרך הנערך במוסד להשכלה. הוא הדין 
במוסד אחר שאושר על ידי נשיא בית המשפט העליון.

סימן ד': שונות

עדות  .32

שופט לא יעיד בהליכים משפטיים אלא אם כן זומן על ידי בית המשפט או באישורו 
של נשיא בית המשפט העליון; כלל זה לא יחול על הליכים משפטיים שהשופט או 

בני משפחתו צד להם.

הופעה לפני רשות ציבורית  .33

שופט רשאי להופיע לפני ועדה של הכנסת או לפני רשות ציבורית אחרת אם קיבל 
לכך אישור מאת נשיא בית המשפט העליון.

מענה לשאלונים לצורכי מחקר  .34

באישורו של נשיא בית המשפט העליון רשאי שופט להשיב, בין בכתב בין על- )א( 
פה, לשאלות או לשאלונים המופנים אליו לצורכי מחקר בנושאים הקשורים 

בעבודתו השיפוטית.

לעת שתידון בקשה לאישור כאמור בסעיף קטן )א(, יובא במנין, בין השאר,  )ב( 
היותו של עורך המחקר מוסד אקדמי מוכר או חוקר הפועל מטעמו.

פרק שביעי: ענינים כספיים

סימן א': ניהול עסקים וקבלת גמול בעבור עיסוק

ניהול עסקים  .35

שופט לא ינהל עסקים באופן פעיל, בין במישרין בין בעקיפין, ולא יכהן כנושא משרה 
בתאגיד מסחרי או בגוף עסקי אחר.

ניהול נכסיהם של השופט ושל בני משפחה  .36

שופט רשאי לנהל בעצמו את נכסיו ואת נכסי בני משפחתו, ולפעול בהשקעתם,  )א( 
ובלבד שלא יהיה בכך עיסוק פעיל בעסקים. השופט יימנע מפעילות כאמור 
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העלולה לגרום לפגיעה במעמדו כשופט או להעמידו בניגוד ענינים עם תפקידו 
כשופט.

שופט לא ינצל את מעמדו כשופט לצורך עסקיו ועסקי בני משפחתו. )ב( 

)בוטל(.  .37

קבלת גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים  .38

שופט רשאי לקבל גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים המותרים על פי דין  )א( 
או על פי כללים אלה, ובלבד שהגמול יהא בהתאם למקובל אצל הנותן. כלל 

זה יחול אף על קבלת גמול בעבור פעו

שופט שהוזמן להרצות רשאי להתאכסן במקום ההרצאה על חשבון המזמין  )ב( 
ואף לקבל החזר של הוצאות נסיעתו.

להסרת ספקות ייאמר כי כלל זה יחול על שופט גם בהיותו בשבתון. )ג( 

סימן ב': ניתוק קשרים עסקיים וכספיים עם מינויו של שופט

כללי 38א. 

הכללים בסימן זה נועדו להסדיר את ניתוק הקשרים העסקיים והכספיים בין מי 
שנבחר לכהונת שפיטה ובין לקוחותיו ושותפיו לשעבר, ומטרתם להביא לכך שהקשרים 
העסקיים והכספיים האמורים ינותקו בהקדם האפשרי; יובהר כי כללים אלה חלים 
הן על ניתוק קשרים כספיים הנובעים מעיסוקו של השופט כעורך דין, והן על ניתוק 
קשרים כספיים הנובעים מעיסוקו של השופט בכל משלח יד אחר, לרבות ראיית 

חשבון, ייעוץ מס, ייעוץ כלכלי וכדומה.

ניתוק יחסים כספיים 38ב. 

לאחר מינויו לא יהיו לשופט יחסים כספיים עם לקוחותיו לשעבר או שותפיו  )א( 
לשעבר, ובכלל זה, לא יחזיק נכסים בנאמנות בעבור לקוחותיו לשעבר.

מי שנבחר לכהן כשופט יפעל לניתוק יחסיו עם לקוחותיו לשעבר ועם שותפיו  )ב( 
בעבר לפי הנחיית הוועדה האמורה בסעיף 38ג והוראות סעיפים 38ד עד 38ה.

לאחר מינויו יגבה שופט כספים, שחבים לו צדדים שלישיים כתוצאה מקשריו  )ג( 
העסקיים והכספיים בינו לבין לקוחותיו לשעבר או שותפיו לשעבר, באמצעות 

שותפו לשעבר בעריכת דין או באמצעות עורך דין אחר.
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ועדת השניים 38ג. 

אופן ניתוק היחסים הכספיים ידון בוועדה שבה יהיו חברים שניים: שופט בית המשפט 
העליון שימנה, מזמן לזמן, נשיא בית משפט העליון, ומנהל בתי המשפט )להלן — 

ועדת השניים(.

הסדר לניתוק יחסים כספיים 38ד. 

הנבחר לכהונת שופט יציג לפני ועדת השניים, לא יאוחר מ-30 ימים לאחר  )א( 
בחירתו תכנית מוצעת לניתוק היחסים הכספיים; התכנית תכלול, בין השאר, 

את אלה:

שמות שותפיו של השופט עובר למינויו;  )1(

שמות לקוחותיו לשעבר שיש לו אתם יחסים כספיים תלויים ועומדים;  )2(

שכר טרחה וסכומים אחרים המגיעים לשופט מלקוחותיו ושותפיו לשעבר,   )3(
ומועדי תשלומם, וכן פירוט של המחאות דחויות שנמסרו לו על חשבון 

שכר טרחתו ואשר מועד פירעונן טרם הגיע.

ועדת השניים תורה לנבחר לכהונת שפיטה מהם התנאים לניתוק היחסים  )ב( 
בינו לבין לקוחותיו או שותפיו לשעבר; הוועדה תורה על הסדר שיביא לניתוק 
היחסים כאמור בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שנים עשר חודשים מיום 
השבעת השופט; הוועדה רשאית לקבוע תקופת ניתוק ארוכה משנים עשר 

חודשים מטעמים מיוחדים שייראו לחבריה.

חתימה על ההסדר 38ה. 

הסדר ניתוק היחסים שהורתה עליו ועדת השניים ייחתם ביד הנבחר לכהונת שפיטה 
ויישמר בכספת מנהל בתי המשפט.

חיסיון ההסדר 38ו. 

תוכן ההסדר יהיה גלוי לנסחר לכהונת שפיטה ולחברי ועדת השניים, ובמקרה 
שהוגשה כנגד הנבחר לכהונת שפיטה תלונה לוועדה לבחירת שופטים, גם לחברי 

הוועדה לבחירת שופטים.

הסדר — תנאי להשבעה 38ז. 

מי שנבחר לכהונת שפיטה לא יוזמן להשבעה אצל נשיא המדינה עד אשר ייערך 
הסדר ניתוק יחסים כספיים, וייחתם בידו; במקרים חריגים רשאית ועדת השניים 

לאשר בכתב זימונו של שופט להשבעה אף שטרם חתם על ההסדר.
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דיווח 38ח. 

השופט ידווח למנהל בתי המשפט, אחת לשלושה חודשים, על ביצוע ההסדר; בעניין 
כספים שיקבל השופט על פי ההסדר לאחר מינויו, ייתן השופט חשבונית שעליה 

יצוין כי הכספים התקבלו בעד שירותים שנתן טרם מינויו.

יידוע 38ט. 

הכללים בסימן זה יובאו לידיעת כל מי שהוועדה לבחירת שופטים החליטה לבחור 
בו לכהונת שפיטה.

פרק שמיני: שופט ואמצעי התקשורת

מגעים בין שופט לבין אמצעי התקשורת  .39

שופט אומר דברו בפסקי דין ובהחלטות. על דרך הכלל אין שופט מתראיין  )א( 
ואין הוא מוסר מידע לתקשורת.

שופט לא יעביר פסקי דין והחלטות לתקשורת אלא באמצעות דוברות בתי  )ב( 
המשפט.

שופט יימנע מהופעה או מריאיון באמצעי התקשורת. הופעה או ריאיון של  )ג( 
שופט באמצעי תקשורת — לרבות בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, 
במסיבת עיתונאים ובכל דרך אחרת — תהיה רק באישור מראש מאת נשיא 

בית המשפט העליון.

האמור בכלל זה אינו חל על ביטאונים משפטיים המתפרסמים על ידי מוסדות  )ד( 
אקדמיים או על ידי לשכת עורכי הדין, ובלבד שהשופט קיבל תחילה את אישורו 

של נשיא בית המשפט העליון.

תגובות לאמצעי תקשורת  .40

תגובתו של שופט על דברים שפורסמו עליו או על פסקי דין והחלטות שנתן  )א( 
תהיה באמצעות דוברות בתי המשפט.

שופט שעיתונאי פנה אליו לקבלת תגובה יפנה את העיתונאי לדוברות בתי  )ב( 
המשפט.

נתבקשה תגובתו של שופט על מידע שהעדר תגובה מיידית עליו עלול לגרום  )ג( 
נזק שאינו הפיך, ובפי השופט תגובה חד-משמעית שיש בה כדי להביא את 

הענין לסיומו, רשאי השופט למסור תגובתו.
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שופט שמסר תגובתו בנסיבות כמתואר בסעיף קטן )ג(, יודיע על כך מיד  )ד( 
לדוברות בתי המשפט, והמשך הטיפול יהיה באמצעות הדוברות.

אין בהוראות אלה כדי למנוע את נציגות השופטים לעמוד בקשר עם אמצעי  )ה( 
התקשורת בענינים הנתונים לטיפולה.

פרק תשיעי: ועדת אתיקה

ועדת אתיקה  .41

נשיא בית המשפט העליון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ימנה ועדת  )א( 
אתיקה בת שלושה חברים, והם: שופט של בית המשפט העליון, והוא יהיה 

היושב ראש, ושני שופטים של בתי המשפט האחרים.

ועדת האתיקה תיתן חוות דעת מקדימה בעניני אתיקה של שופטים, לפי פנייה  )ב( 
של שופט או רשם שכללים אלה חלים עליו — בענין הנוגע אליו.

חבר ועדת האתיקה ימונה לתקופה אחת של שש שנים. )ג( 

ועדת האתיקה תפרסם חוות דעת מקדימה שנתנה, בלא ציון שמו של מי  )ד( 
שלגביו ניתנה חוות הדעת ופרטים מזהים אחרים, אלא אם כן החליטה אחרת.

ועדת האתיקה תקבע את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה. )ה( 

כללים קודמים  .42

כללים אלה יהיו תחת כללי אתיקה שיפוטית, התשנ"ג-1993.

י"ג בסיון התשס"ז )30 במאי 2007(

דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון
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כללי אתיקה לדיינים,   | נספח ד 
התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19ב לחוק הדיינים, התשט"ו-1955 )להלן — החוק(, בהסכמת 
חבר דייני בית הדין הרבני הגדול ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין בזה 

כללי אתיקה לדיינים:

מבוא

פרק ראשון: הוראות יסוד
פרשנות  .1

מקור הכללים ותכליתם  .2
כוח השיפוט, שלטון החוק והגינות  .3

אמונים למדינת ישראל ולהלכה  .4
אי-תלות  .5

אי-משוא פנים  .6
הליכותיו של דיין  .7

פרק שני: מעמדם ותחולתם של הכללים
מעמד הכללים  .8

תחולה  .9
דיינים בדימוס  .10

פרק שלישי: שפיטה
שמירה על כבוד הזולת  .11

ניהול משפט  .12

פשרה, גישור וכו'  .13

הימנעות מוקדמת משבת בדין  .14

מניעה משבת בדין  .15

פרק רביעי: דיין וסביבתו
קשרים חברתיים  .16

פעילות פוליטית או מפלגתית  .17

הבעת דעה בפומבי  .18

איסוף כספים  .19

פרק חמישי: הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי שלא למטרתו
ניצול מעמד  .20

מתנות, הנחות והזמנות  .21
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פרק שישי: פעילויות לבר-שיפוטיות
סימן א': עקרונות
ייחוד הכהונה  .22

מגבלות על פעילויות נוספות  .23

סימן ב': עיסוקים ציבוריים
פעילות בגופים ציבוריים  .24

ועדות לחלוקת פרסים ומלגות  .25

הסברה מחוץ לישראל  .26

שיפוט שלא בבית הדין  .27

סימן ג': הרצאות ופרסומים
שיעורים והוראה  .28

שיעורי תורה והרצאות  .29

פרסום ספרים ומאמרים  .30

משפט מודרך  .31

סימן ד': שונות
עדות  .32

הופעה לפני רשות ציבורית  .33

תשובות הלכתיות ומענה לשאלונים לצורכי מחקר  .34

פרק שביעי: עניינים כספיים
סימן א': ניהול עסקים וקבלת גמול בעבור עיסוק

ניהול עסקים  .35

ניהול נכסיהם של הדיין ושל בני משפחה  .36

)בוטל(  .37

קבלת גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים  .38

סימן ב': ניתוק קשרים עסקיים וכספיים עם מינויו של דיין
כללי 38א. 

ניתוק יחסים כספיים 38ב. 

ועדת השניים 38ג. 

הסדר לניתוק יחסים כספיים 38ד. 

חתימה על ההסדר 38ה. 

חסיון ההסדר 38ו. 

הסדר — תנאי להצהרת אמונים 38ז. 

דיווח 38ח. 

יידוע 38ט. 
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פרק שמיני: דיין ואמצעי התקשורת
מגעים בין דיין לבין אמצעי התקשורת  .39

תגובות לאמצעי תקשורת  .40

פרק תשיעי: ועדת אתיקה
ועדת אתיקה  .41

כללים קודמים  .42
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מ ב ו א

כתיבת כללי אתיקה כתובים וסדורים, היא תופעה חדשה יחסית בזמננו, ומטרתה להרים 
את מוסר עבודתם של גופים שונים, ולשפר את רמת ניקיותם מכל רבב, שתהיה עבודתם 

אמונה.

ואולם ולגבי דייני ישראל האמונים על ברכי התורה וממנה יונקים את מקור סמכותם, ועל 
פיה פוסקים בכל דבר הבא לפניהם, אין חידוש בדבר זה. לדידם כללי האתיקה מבוססים 

ומושרשים במצוות התורה, והם חלק בלתי נפרד ממנה, והם עתיקים מאוד.

בטרם הרים יולדו, ועד לא מאורות החכמה זרחו על שאר העמים, וכבר ניתנה "חוקה 
 לישראל" חוקה שלא יצורי אנוש קרוצי חומר חקקוה, ולא משפטנים ניסחוה, אלא "חכמת 

א-ל-הים חיים" — תורה משמים.

ומעת שניתנה לנו חוקה משמים, וקבעה בצו אלקי מפורש, "שופטים ושוטרים תתן לך 
בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק", וקבעה כללי הצדק למשפט, אשר כל באי עולם 
מנסים לחקותם מאז, גם קבעה אז את כללי האתיקה של שופטי התורה שופטי הצדק, 

הם היושבים על מדין, במותב תלתא כחדא, ואלקים נצב בעדת א-ל.

ודי להזכיר בזה את לשונו הזהב של הנשר הגדול, רבינו הרמב"ם ז"ל, שכולם לקוחים 
מתורתנו הקדושה. וזו לשונו בהלכות סנהדרין )פ"ב הלכה ז'(: "בית דין של שלשה אף על 
פי שאין מדקדקין בהן בכל אלו הדברים, צריך שיהא בכל אחד מהן שבעה דברים ואלו 
הן: חכמה, וענוה, ויראה, ושנאת ממון, ואהבת האמת, ואהבת הבריות להן, ובעלי שם 
טוב. וכל אלו הדברים מפורשין הן בתורה, הרי הוא אומר, אנשים חכמים ונבונים הרי 
בעלי חכמה אמור. וידועים לשבטיכם, אלו שרוח הבריות נוחה מהם, ובמה יהיו אהובים 
לבריות בזמן שיהיו בעלי עין טובה, ונפש שפלה, וחברתן טובה, ודבורן ומשאן בנחת 
עם הבריות. ולהלן הוא אומר אנשי חיל, אלו שהן גבורים במצות ומדקדקים על עצמם, 
וכובשים את יצרן, עד שלא יהא להן שום גנאי ולא שם רע, ויהא פרקן נאה. ובכלל 
אנשי חיל שיהיה להן לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו כעניין שנאמר ויקם משה ויושיען, 
ומה משה רבינו עניו אף כל דיין צריך להיות עניו. יראי אלהים כמשמעו, שונאי בצע אף 
ממון שלהם אינן נבהלין עליו, ולא רודפין לקבץ הממון, שכל מי שהוא נבהל להון חסר 
יבואנו. אנשי אמת שיהיו רודפין אחר הצדק מחמת עצמן בדעתן, אוהבין את האמת 

ושונאין את החמס, ובורחין מכל מיני העול". עד כאן לשונו.

והשם לבו לדברים אלו כראוי, בעיניו יראה שהם כוללים את הכל, ואיש אשר אלה לו, הוא 
באמת האיש הראוי וההגון "לשבת כסאות למשפט".

וראוי לשים לב למאמר חז"ל במסכת סנהדרין )דף ז.(: "לעולם יראה הדיין חרב מונחת 
לו בין ירכותיו, וגהינם פתוחה לו מתחתיו". במאמר זה מיקדו חז"ל תשומת לבו של כל 
דיין, לדעת שהוא יושב על כס המשפט, לא רק כשופט את אלה העומדים לפניו, אלא 
יושב שם גם "כנשפט" ומשפטו הוא לפני הא-ל-הים ברוך הוא, אשר אין לפניו לא שכחה 
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ולא עוולה, ולא משוא פנים ולא מקח שוחד. וזו היא "החרב המונחת לו בין ירכותיו", ואיש 
אינו רואה אותה, כי היא מוסתרת, והיא מידו הארוכה של בורא העולם ומנהיגו, שהוא מלך 
אוהב צדקה ומשפט. וחייב הדיין לשים דעתו וגם לבו לבל יסטה ימים ושמאל מן האמת, 
ואפילו כמלוא נימא, ואם הוא נוטה לכאן או לכאן החרב הזאת דוקרת בבשרו )ועומק 

דקירתה היא כמדת סטייתו(.

ולא זו גם זו, אלא עוד יראה, גהינם פתוחה לו מתחתיו. ואם גס לבו ואינו מרכיש במדקרות 
החרב, סופו לירש גהינם.

והנה כל פיקוח וכל השגחה לא יעמדו כנגד עניין זה, כי טבעו של אדם להצדיק עצמו, 
וכל דרכיו ישרים הם בעיניו, וגם אם יהיה הדבר ברור עד שאי-אפשר עוד להתעלם ממנו, 
הרי מחפש תירוצים להצדיק עצמו, ובסתר יכמין מעשיו הלא-ישרים, אך האיש הירא 
את ה' ומאמין בו באמת, לא יוכל לעולם להתעלם מהחרב הזאת, ובוודאי לא מהגהינם 

הפתוחה מתחתיו.

ואלה הם כללי האתיקה הפנימיים, אשר אי-אפשר לעוקפם ולא להתעלם מהם, אלא אם 
כן יתעלם מאמונתו בה' ומיראתו, ח"ו.

ואף על פי כן טוב לעשות כללים מוגדרים ולחוקקם עלי ספר, שאף שכבר יש לנו כללים 
ברורים וחקוקים בדברי תורה וגמרא וספרי הפוסקים והם לנו לעיניים. על כל פנים טוב 
לקבוע כללים ברורים ומוסכמים, ולא להשאיר חלק מהדברים נתונים לסברתו ולפרשנותו 
של כל אחד ואחד, על כן ניתנו הדברים בידי כמה מוותיקי הדיינים שיחוו דעתם והכל נשקל 
בכובד ראש, וכל אחד העיר והאיר ושבנו ועברנו על כל הדברים עד שהגענו למסקנת 

הדברים המובאים כאן בס"ד, ויהיו שווים לכולנו כאיש אחד בהוראה אחת.

ועוד יש להוסיף ולומר שהואיל וכך נהגו כיום לכתוב כללים לאתיקה של כל בעלי המקצועות, 
חייבים גם אנו לקבוע כללים גם לקהלינו, לציבור הדיינים, אף על פי שאין צריכים לזה, 
שכאמור כל אלה ויותר מהם כלולים בפסוקי התורה, ומפורשים בדברי חז"ל, כדי שלא 

יאמר אדם שמא אנו מקילים יותר מאחרים.

ומעתה יבוא הדבר אל השלמות של המוסר, מבית ומחוץ, מוסרי התורה וההלכה מחזקים 
אותנו מבפנים, שהם חודרים פנימה ומשם מאירים דרכנו, וכללים אלו מהווים לבוש חיצוני 

להגן מכאן ומכאן, והוא בבחינת, והייתם נקיים מה' ומישראל.

ואסיים בקריאה לדייני ישראל שליט"א, לשים ההבנה הפנימית של דברים אלו לנגד עינינו, 
עם הידיעה שבאמרי פינו ובהתנהגותנו יש להאהיב את ה' ואת משפט תורתנו על בריותיו, 

ועל הכל יתגדל ויתקדש שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה.
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פרק ראשון: הוראות יסוד

פרשנות  .1

לעניין כללים אלה —

"בן משפחה" — בת זוג, ילד, הורה, אח, סב, הורה של בת הזוג או מי שסמוך על 
שולחנו של הדיין, וכן, בהתאם לעניין, בן זוג או ילד של כל אחד מאלה;

"דיין" — דיין בית הדין הרבני הגדול, דיין בית דין רבני אזורי ודיין עמית;

"דיין בדימוס" — דיין שכהונתו הסתיימה;

"נושא משרה" — דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן 
מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר 

הכפוף במישרין למנהל הכללי;

"נשיא בית הדין הרבני הגדול" — לרבות מי שנשיא בית הדין הרבני הגדול הסמיכו 
לדבר;

"עד מרכזי" — עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.

מקור הכללים ותכליתם  .2

כללי האתיקה לדיינים משקפים ומבטאים תפישות עומק ערכיות ומוסריות  )א( 
המהוות תשתית למעשה השפיטה ולדרכי התנהגותו ואורחותיו של הדיין; 
כללים אלה מגבשים עקרונות מנחים השאובים מן התורה הכתובה והמסורה; 
דיין יַנֵהג דרכו על פי הדין ובהתאם לכללים אלה וישווה נגד עיניו כל העת את 

הצורך לקיים את אמון הציבור במערכת השיפוט הרבני.

דיין ייראה כמי שהפר כלל מכללי האתיקה לדיינים באופן המאפשר הגשת  )ב( 
קובלנה לבית הדין המשמעתי לדיינים, אם התנהגותו בניגוד לכללים עולה 
כדי התנהגות של דיין שלא כהלכה במילוי תפקידו או כדי התנהגות שאינה 

הולמת את מעמדו של דיין בישראל.

כוח השיפוט, שלטון החוק והגינות  .3

כוח השיפוט ניתן בידי דיין מתוך אמון ביושרו, ביראת השמים שבו ובדבקותו  )א( 
בהלכה בכל הליכותיו, בכושרו המקצועי והאישי וביכולתו לקיים את המוטל 

עליו תוך כיבוד עקרונות האתיקה השיפוטית.

בהכריעו בדין עושה דיין להגשמה של ההלכה ושל שלטון החוק תוך שמירה על  )ב( 
זכויות האדם שנברא בצלם א-להים; מחובתו של דיין לפעול ביושר ובהגינות, 
לשוויון הכל לפני החוק, ותוך הקפדה על התנהגות שיש בה כדי לקיים ואף 

להגביר את האמון בשיטת המשפט בכלל ובמעשה השפיטה בפרט.
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אמונים למדינת ישראל ולהלכה  .4

דיין ישמור אמונים למדינת ישראל, ישפוט משפט צדק, לא יטה משפט ולא יכיר 
פנים, וינהג כהלכה.

אי-תלות  .5

בענייני שפיטה אין מרות על דיין זולת מרותו של הדין שלפיו הוא דן. )א( 

במילוי תפקידו אין דיין תלוי באיש; שומה על הדיין לשקוד על אי-תלותה של  )ב( 
מערכת השיפוט, ולהקפיד על קיומה באשר יעשה, בענייני שפיטה ובכל תחום 

אחר שבו הוא פועל.

דיין לא יגור מפני איש, ולא יושפע במילוי תפקידו על ידי דעת קהל, חשש  )ג( 
מפני ביקורת או רצון לשאת חן.

אי-תלותו של הדיין אין משמעה פטור מלקיים הוראה של בית הדין הרבני  )ד( 
הגדול שניתנה במסגרת ערעור על פסק דין או החלטה של הדיין, גם כשזו 
אינה נראית בעיניו, ועליולבצע את הוראת בית הדין הגדול; סבר דיין כי קיימת 
לפניו מניעה הלכתית לפעול בהתאם להוראה כאמור של בית הדין הרבני 
הגדול, יכתוב את נימוקיו לכך ויעביר את התיק נושא העניין לבית הדין הרבני 
הגדול, יכתוב את נימוקיו לכך ויעביר את התיק נושא העניין לבית הדין הרבני 

הגדול כדי שיחליט בדבר המשך הטיפול בתיק.

אי-משוא פנים  .6

דיין ינהג בבעלי הדין בשוויון, לא יישא פני דל ולא יהדר פני גדול, לא יסביר פניו 
לאחד וירע פניו לאחר, ישפוט בדעה נקייה ולא יגלה דעה קדומה או משוא פנים.

הליכותיו של דיין  .7

אלה יאפיינו דיין בתכונותיו ובאורחותיו: יושר לב, טוהר מידות ומסירות לתפקיד.  )א( 
דיין יימנע ממעשים שאינם הולמים מעמדו של דיין או העלולים לפגוע בדימויה 

של מערכת השיפוט הרבני.

דיין יהיה מופת לכיבוד הדין וההלכה בכל אשר יעשה. )ב( 
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פרק שני: מעמדם ותחולתם של הכללים

מעמד הכללים  .8

כללים אלה מתווים עיקרים ועקרונות להתנהגותם ולאורחותיהם של דיינים,  )א( 
ומהם ייגזרו כללי אתיקה פרטניים בכל מקרה ומקרה.

אין הכללים באים לגרוע מן האמור בכל דין. בכל עניין שאינו נדון מפורשות  )ב( 
בכללים ינהג דיין בהתאם לרוחם ולמגמתם של הכללים ובהתאם לנורמות 

אתיות כלליות.

תחולה  .9

כללים אלה חלים על — )א( 

דיין מעת שהצהיר הצהרת אמונים ועד שלושה חודשים מתום כהונתו;  )1(

דיין עמית;  )2(

דיין בדימוס המכהן בוועדה ציבורית על פי דין, ככל שהדבר נוגע למילוי   )3(
תפקידו; ויראו את הסכמתו לכהן כהסכמה להחלת כללים אלה עליו 

כאמור.

הכללים חלים על דיין אף בהיותו בחופשה או בשבתון. )ב( 

מי שנבחר לכהונת דיין על ידי הוועדה למינוי דיינים וטרם הצהיר הצהרת  )ג( 
אמונים, לא ייצג לקוח לפני ערכאה שיפוטית אלא בהסכמת נשיא בית הדין 

הרבני הגדול.

איסורים שעל פי כללים אלו לא יחולו על פעילות או מעשים של דיין שהוא  )ד( 
רב ראשי לישראל או רב עיר, הנובעים מכהונתו כרב ראשי או רב עיר.

דיינים בדימוס  .10

כללים אלה אינם מחייבים דיינים בדימוס; יש לזכור עם זאת, כי סביבתו הקרובה 
והרחוקה של דיין הורגלה להתייחס עליו כהתייחס אל דיין, וכי יחס זה נמשך והולך 
גם לאחר תום הכהונה; ראוי לו אפוא לדיין בדימוס כי ישווה נגד עיניו את רוחם ואת 

מגמתם של הכללים וכי יכוון התנהגותו ואורחותיו על פיהם.
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פרק שלישי: שפיטה

שמירה על כבוד הזולת  .11

בשבתו לדון ינהג דיין בנוכחים בדיון לפניו — בעלי דין, באי-כוחם, עדים ובאי  )א( 
בית דין אחרים — באורח מכובד, באורך רוח, במתינות, בסובלנות ובאדיבות, 

וישרה באולם בית הדין אווירה נינוחה.

דיין יעשה שגם אחרים ישמרו על כבודם של הנוכחים בדיון. )ב( 

במהלך המשפט ובהחלטותיו בכתב יימנע דיין מהערות פוגעניות או מעליבות,  )ג( 
שלא כדין, כלפי כל אדם.

דיין ינהג בעמיתיו הדיינים בכבוד ובחברות. )ד( 

בהביעו דעה על אדם שלא היה צד להליכים, ייתן הדיין דעתו לשאלה אם  )ה( 
ניתנה הזדמנות לאותו אדם להציג את עניינו כהלכה לפני בית הדין.

ניהול משפט  .12

דיין ינהל את הדיון שלפניו באופן מקצועי וענייני, על פי ההלכה ותקנות הדיון,  )א( 
תוך שהוא מקפיד לנהוג שוויון בבעלי הדין, בטוענים רבניים ובעורכי הדין 
המופיעים לפניו ונמנע מכל אמירה או מעשה שיש בהם כדי לפגום בחזותו 

השוויונית והמקצועית.

שומה על דיין לשמור על חזות נייטרליות במהלך הדיון ולהימנע מליצור  )ב( 
בהתנהגותו או בדבריו יסוד לחשש ממשי למשוא פנים.

בלי לגרוע מחובתו לנהוג שוויון בבעלי הדין, יעשה דיין כמיטבו להסביר לבעל  )ג( 
דין שאינו מיוצג את מהות ההליכים ודרכי ניהולם, והכל על פי הניתן בנסיבות 

העניין ובגבולות הדין והתפקיד.

בניהול המשפט יעשה דיין כמיטבו לחוס על זמנם של המעורבים במשפט:  )ד( 
בעלי דין, באי-כוחם, עדים ואחרים, וכנדרש מכך יחיש את ההליכים וימנע עינוי 

דין.

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )ד(, ולקיום האמור בו, יעשה דיין כמיטבו  )ה( 
למנוע המתנה של המוזמנים לדיון והתייצבותם של עדים פעם נוספת.

פשרה, גישור ובוררות  .13

דיין המציע פשרה או העברה של ההליך לגישור או לבוררות, לא יכפה דעתו  )א( 
על בעלי הדין, ויוודא שבעלי הדין יודעים כי אי-קבלת הצעתו לא תשפיע על 
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הליכי הדיון שלפניו; אין באמור כדי למנוע מבית הדין לפסוק בדרך של פשרה 
בהתאם לכללי ההלכה.

בהתנהל שיג-ושיח לפשרה יסייע דיין בידי בעלי הדין, ובלבד שהדבר ייעשה  )ב( 
תוך שמירת כבודו של בית הדין.

כדי להביא לפשרה, רשאי דיין בהסכמת בעלי הדין ובהסכמת מורשיהם,  )ג( 
להיוועד בבית הדין עם כל בעל דין בנפרד, ובלבד שבעל הדין שכנגד נמצא 
ככל האפשר בסמיכות מקום לאולם הדיונים והתוועדות דומה תיערך גם עמו, 
וכן שבעת ההתוועדות לא יישמעו טענות שדינן להתברר במעמד שני בעלי 

הדין.

הימנעות מוקדמת משבת בדין  .14

בכפיפות לאמור בדין ובכללים אלה ידון דיין בכל עניין שהועבר לטיפולו. )א( 

משיימצא לדיין כי קיים טעם ראוי שהתיק לא יידון לפניו, ְיַיֵּדַע בכך את ראש  )ב( 
אבות בית הדין שבו הוא מכהן או דיין שהוסמך לעניין זה על ידי נשיא בית 

הדין הרבני הגדול.

החליט ראש אבות בית הדין או דיין שהוסמך כאמור, כי אותו דיין ידון בתיק,  )ג( 
לא ימנע הדיין עצמו משבת בדין אלא אם כן חייב הוא לעשות כן על פי דין.

מניעה משבת בדין  .15

דיין לא ישב בדין אם מצא, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות  )א( 
שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א, דיין לא ישב בדין ביודעו שמתקיים אחד  )ב( 
מאלה:

צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של הדיין או שקיימת   )1(
ביניהם קרבה ממשית אחרת;

יש לדיין עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו,   )2(
בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה של הדיין יש 
עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך 

או בבא כוחו;

בטרם התמנה לדיין היה הדיין מעורב באותו עניין הנדון בהליך שלפניו   )3(
בתור בא כוח, בורר, מגשר, עד, יועץ מקצועי, מומחה, או בדרך דומה 

אחרת;

בעל דין או עד מרכזי היה לקוחו של הדיין קודם מינויו לכהונתו, ולא   )4(
חלפו חמש שנים לפחות מאז הטיפול בעניינו של אותו בעל דין או אותו 

עד;
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עורך דין או טוען רבני המייצג בעל דין היה שותפו של הדיין ולא חלפו   )5(
חמש שנים לפחות מאז היותם שותפים;

עורך דין או טוען רבני המייצג בעל דין מטפל בעניין של הדיין או של בן   )6(
משפחתו;

בן משפחה של הדיין הוא עורך דין, או טוען רבני שותף או שכיר, במשרד   )7(
עורכי דין או משרד טוענים רבניים המייצג בעל דין.

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו-)ב(, דיין רשאי לשבת בדין אם מפאת  )ג( 
דחיפות העניין לא ניתן לקיים את ההליך לפני דיין אחר ועלול להיגרם נזק 

חמור או עיוות דין אם לא ידון בעניין.

על אף האמור בסעיף קטן )ב()2(, דיין רשאי לשבת בדין אם העברת  )ד( 
העניין לכל דיין אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

התקיימה עילת פסלות לפי פסקאות )1( או )2( בסעיף קטן )ב(, הנוגעת  )ה( 
לעורך דין או לבא כוח אחר, שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר 
לייצוג כאמור בסעיף 35ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, 
ובסעיף 9א לתקנות הטוענים הרבניים, התשס"א-2001, רשאי בית הדין 
להתיר את הייצוג, לבקשת עורך הדין או בא הכוח, אם מצא כי הנזק 
שייגרם לצד להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד 
להליך או לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת דיין; התיר 
בית הדין את הייצוג כאמור, לא ישב בדין הדיין שלגביו התקיימה עילת 

הפסלות.

האמור בסעיף קטן )ב( יחול גם על קרוב משפחה שאינו בן משפחה כהגדרתו  )ו( 
בכללים אלה, אם סבר הדיין כי יחסו אל אותו קרוב משפחה מונע אותו משבת 

בדין.

אין באמור בכלל זה כדי למעט משיקול דעתו של נשיא בית הדין הרבני הגדול  )ז( 
הדן בערעור על פי סעיף 19א לחוק.

פרק רביעי: דיין וסביבתו

קשרים חברתיים  .16

משמונה לכהונתו, אין מוטל על דיין לנתק את קשריו החברתיים, לרבות קשרים עם 
טוענים רבניים ועורכי דין; יחד עם זאת, ראוי לו לדיין כי ייזהר בקשריו החברתיים 
וייתן דעתו כיצד עשויות הבריות לפרש הימצאותו בחברת אדם מסוים או בחברה 

מסוימת, בבחינת והייתם נקיים מה' ומישראל.
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פעילות פוליטית או מפלגתית  .17

דיין לא יהא מעורב בפעילות פוליטית או מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה  )א( 
או בגוף פוליטי אחר.

בלי לפגוע בכלליות האיסור שבסעיף קטן )א(, לא ייטול דיין חלק באירוע הנערך  )ב( 
על ידי מפלגה או גוף פוליטי אחר, או במסגרת אחרת שלה זהות פוליטית או 
מפלגתית; ואולם אירוע כאמור שהוא אך ורק עניין של הפצת שיעורי תורה 

ויראת שמים, ובלי סממנים פוליטיים, רשאי דיין להשתתף בו.

הבעת דעה בפומבי  .18

דיין ימנע מהביע בפומבי דעה בעניין שאינו משפטי בעיקרו והשנוי במחלוקת ציבורית.

איסוף כספים  .19

דיין לא יהא מעורב בפעילות של איסוף כספים.

פרק חמישי: הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי 

שלא למטרתו

ניצול מעמד  .20

לא יפיק דיין טובת הנאה ממעמדו כדיין — בין טובת הנאה חומרית בין אחרת  )א( 
— אם במישרין ואם בעקיפין.

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( — )ב( 

לא יעשה דיין שימוש במעמדו כדיין לקידום עניין שלו או של אחר;  )1(

דיין לא יציין את דבר היותו דיין ולא יעשה שימוש במסמך הנושא את   )2(
תוארו כדיין בנסיבות שבהן עלול השימוש בתואר להיראות כניסיון לא 

ראוי להשיג מעמד מועדף.

דיין רשאי לציין בנייר מכתבים פרטי ובכרטיס ביקור את היותו דיין ואת בית  )ג( 
הדין שהוא מכהן בו.

דיין רשאי לציין את היותו דיין בספר או במאמר שהוא מפרסם. )ד( 

דיין רשאי ליתן המלצתו על כישוריו של אדם המוכר לו אישית. )ה( 

דיין רשאי ליתן הסכמה לספר תורני שהובא לעיונו. )ו( 
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מתנות, הנחות והזמנות  .21

על קבלת מתנות על ידי דיין יחול חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1979. )א( 

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( — )ב( 

דיין לא יקבל הנחה ברכישת מוצר או בקבלת שירות, אלא אם כן ההנחה   )1(
ניתנת על פי הסדר כללי שאושר בידי מנהל בתי הדין, או שההנחה ניתנת 

לדיין עקב הימנותו עם הזכאים לאותה הנחה בלא זיקה להיותו דיין;

דיין לא יקבל הזמנות חינם לאירועים או למקומות שהכניסה אליהם היא   )2(
בתשלום, למעט במקרים שבהם נותן ההזמנה הוא קרוב משפחה או 
חבר אישי או במקרים שהדיין מוזמן כבן לוויה של מקבל ההזמנה ובלא 

קשר למעמדו כדיין.

אין מניעה כי דיין יקבל במתנה ספר על נושא משפטי או הלכתי מכותב הספר. )ג( 

פרק שישי: פעילויות לבר-שיפוטיות

סימן א': עקרונות

ייחוד הכהונה  .22

דיין לא יעסוק בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי — גם לא יקבל על עצמו אחד 
מאלה — אלא לפי חוק או בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול ושר המשפטים 

)ראו: סעיף 18 לחוק(.

מגבלות על פעילויות נוספות  .23

חובתו העיקרית של דיין היא לכהונתו כדיין, ולתפקידו כדיין חייב הוא להקדיש  )א( 
את מיטב מרצו ומחשבתו; דיין יעניק לתפקידו כדיין מעמד של קדימה על פני 

כל עיסוק אחר.

דיין יימנע מפעילות שאינה הולמת את מעמדו כדיין או העלולה להביאו לניגוד  )ב( 
עניינים עם תפקידו כדיין.

דיין לא יקבל על עצמו אף לא יעסיק עצמו בפעילות לבר-שיפוטית — אף  )ג( 
אם מותרת היא על פי אופייה או על פי היתר שהוענק לו — אם אותה פעילות 
עלולה לפגוע ביכולתו למלא כיאות את תפקידו כדיין, בין מבחינת משך הזמן 

הנדרש לפעילות, בין מבחינת העיתוי ובין מכל בחינה אחרת.
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סימן ב': עיסוקים ציבוריים

פעילות בגופים ציבוריים  .24

דיין רשאי להיות חבר בגופים מינהליים של מוסדות חינוך, כגון חבר נאמנים  )א( 
של מוסד להשכלה, או בגופים של מוסדות בעלי מטרות ציבוריות, בכפיפות 

להיתר כהוראת סעיף 18 לחוק.

בפעולתו כאמור בסעיף קטן )א(, יימנע דיין מכל מעשה שיש בו משום שימוש  )ב( 
שלא כהלכה במעמדו כדיין או העלול לפגוע במעמדו כדיין. כך, למשל, לא 
ישתתף דיין בניהול העסקי או הכספי של המוסד הציבורי שהוא פעיל בו, ולא 

יקבל ממנו טובת הנאה.

דיין לא יפנה לרשויות ציבור או לגורמים פרטיים בשם גוף ציבורי שהוא פעיל  )ג( 
בו.

דיין לא יהיה פעיל בגוף ציבורי העוסק בייזום הליכים משפטיים אף אם אין  )ד( 
אותם עניינים עשויים לבוא לדיון בבית הדין שבו הוא מכהן.

ועדות לחלוקת פרסים ומלגות  .25

דיין רשאי להיות חבר בוועדה המחלקת פרסים או מלגות ובלבד שהדבר הולם את 
מעמדו של דיין.

הסברה מחוץ לישראל  .26

דיין רשאי להשתתף מדי פעם בפעולות הסברה מחוץ לישראל מטעם המדינה או 
מטעם גוף ממלכתי או ציבורי העושה לטובת הכלל, ובלבד שקיבל לכך אישור מאת 

נשיא בית הדין הרבני הגדול.

שיפוט שלא בבית הדין  .27

דיין לא יעסוק בתפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי שלא בבית הדין, אלא מכוח  )א( 
הוראת חוק או בהיתר לפי סעיף 18 לחוק; לעניין סעיף זה, "תפקיד שיפוטי או 
מעין-שיפוטי" — לרבות חברות בביתדין של ארגון חברים או של ארגון ציבורי.

דיין לא ישמש בורר שלא בבית הדין אלא אם כן נקבע הדבר בחוק, או בעניין  )ב( 
שיש בו תועלת ציבורית משמעותית ולאחר קבלת אישור של נשיא בית הדין 

הרבני הגדול.

דיין לא יהא פעיל בגוף ציבורי העוסק במתן שירותי בוררות או גישור. )ג( 

דיין שקודם מינויו שימש בתפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי שאסור לדיין למלאו,  )ד( 
לא ימשיך למלא את אותו תפקיד מעת שהצהיר הצהרת אמונים.
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סימן ג': הרצאות ופרסומים

שיעורים והוראה  .28

מתן שיעור קבוע בישיבות וכוללים והוראה במוסדות להשכלה או לחינוך טעונים 
היתר כהוראת סעיף 18 לחוק.

שיעורי תורה והרצאות  .29

דיין רשאי לתת שיעורי תורה בבית כנסת ובית מדרש במסגרת "דף יומי"  )א( 
וכדומה, בלא צורך בהיתר לפי סעיף 18 לחוק, ובלבד ששיעורים אלו יינתנו 
מחוץ לשעות הקבועות לפעילות בתי הדין על פי סדרי המינהל של בתי הדין 

הרבניים.

שיין רשאי להרצות מדי פעם במסגרת גוף שאינו מסחרי, בלא צורך בהיתר  )ב( 
לפי סעיף 18 לחוק; בעשותו כן ינהג דיין במידת הזהירות הראויה המתחייבת 
ממעמדו, תוך שמירה על גישה מאוזנת והימנעות מנימה פולמוסית או מהבעת 

דעה בעניין שאינו משפטי בעיקר והשנוי במחלוקת ציבורית.

פרסום ספרים ומאמרים  .30

דיין רשאי לפרסם ספרים שכתב ומאמרים בביטאונים מקצועיים ותורניים הולמים.

משפט מודרך  .31

דיין רשאי להיות חבר מותב במשפט מודרך הנערך במוסד להשכלה. הוא הדין 
במוסד אחר שאושר על ידי נשיא בית הדין הרבני הגדול.

סימן ד': שונות

עדות  .32

דיין לא יעיד בהליכים משפטיים אלא אם כן זומן על ידי בית דין, בית משפט או 
באישורו של נשיא בית הדין הרבני הגדול; כלל זה לא יחול על הליכים משפטיים 

שהדיין או בני משפחתו צד להם.

הופעה לפני רשות ציבורית  .33

דיין רשאי להופיע לפני ועדה של הכנסת או לפני רשות ציבורית אחרת אם קיבל 
לכך אישור מאת נשיא בית הדין הרבני הגדול.
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תשובות הלכתיות ומענה לשאלונים לצורכי מחקר  .34

דיין רשאי להשיב לשואליו בדבר הלכה, ואולם לא יעשה כן אם קיימת סבירות  )א( 
שתשובתו נועדה לשימוש על ידי צד למשפט בבית דין.

באישורו של נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי דיין להשיב, בין בכתב בין על- )ב( 
פה, לשאלות או לשאלונים המופנים אליו לצורכי מחקר בנושאים הקשורים 

בעבודתו השיפוטית.

לעת שתידון בקשה לאישור כאמור בסעיף קטן )ב(, יובא בשיקול, בין השאר,  )ג( 
היותו של עורך המחקר מוסד הלכתי או אקדמי מוכר או חוקר הפועל מטעמו.

פרק שביעי: עניינים כספיים

סימן א': ניהול עסקים וקבלת גמול בעבור עיסוק

ניהול עסקים  .35

דיין לא ינהל עסקים באופן פעיל, בין במישרין בין בעקיפין, ולא יכהן כנושא משרה 
בתאגיד מסחרי או בגוף עסקי אחר.

ניהול נכסיהם של הדיין ושל בני משפחה  .36

דיין רשאי לנהל בעצמו את נכסיו ואת נכסי בני משפחתו, ולפעול בהשקעתם,  )א( 
ובלבד שלא יהיה בכך עיסוק פעיל בעסקים. הדיין יימנע מפעילות כאמור 
העלולה לגרום לפגיעה במעמדו כדיין או להעמידו בניגוד עניינים עם תפקידו 

כדיין.

דיין לא ינצל את מעמדו כדיין לצורך עסקיו ועסקי בני משפחתו. )ב( 

)בוטל(  .37

קבלת גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים  .38

דיין רשאי לקבל גמול בעבור עיסוק או פעילות נוספים המותרים על פי דין  )א( 
או על פי כללים אלה, ובלבד שהגמול יהא בהתאם למקובל אצל הנותן. כלל 

זה יחול אף על קבלת גמול בעבור פעולות הסברה מחוץ לישראל.

דיין שהוזמן להרצות רשאי להתאכסן במקום ההרצאה על חשבון המזמין ואף  )ב( 
לקבל החזר של הוצאות הנסיעה.

להסרת ספקות ייאמר כי כלל זה יחול על דיין גם בהיותו בשבתון. )ג( 
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סימן ב': ניתוק קשרים עסקיים וכספיים עם מינויו של דיין

כללי 38א. 

הכללים בסימן זה נועדו להסדיר את ניתוק הקשרים העסקיים והכספיים בין מי 
שנבחר לכהונת דיין לבין לקוחותיו ושותפיו לשעבר, ומטרתם להביא לכך שהקשרים 
העסקיים והכספיים האמורים ינותקו בהקדם האפשרי; יובהר כי כללים אלה חלים 

על ניתוק קשרים כספיים הנובעים מעיסוקו של הדיין בכל משלח יד.

ניתוק יחסים כספיים 38ב. 

לאחר מינויו לא יהיו לדיין יחסים כספיים עם לקוחותיו לשעבר או שותפיו  )א( 
לשעבר, ובכלל זה לא יחזיק נכסים בנאמנות בעבור לקוחותיו לשעבר.

מי שנבחר לכהונת דיין יפעל לניתוק יחסיו עם לקוחותיו לשעבר ועם שותפיו  )ב( 
בעבר לפי הנחיית הוועדה האמורה בסעיף 38ג והוראות סעיפים 38ד עד 38ה.

לאחר מינויו יגבה דיין כספים שחבים לו צדדים שלישיים כתוצאה מקשריו  )ג( 
העסקיים והכספיים בינו לבין לקוחותיו לשעבר או שותפיו לשעבר, באמצעות 

אדם אחר.

ועדת השניים 38ג. 

אופן ניתוק היחסים הכספיים יידון בוועדה שחבריה יהיו שניים: דיין בית הדין הרבני 
הגדול שימנה מזמן לזמן נשיא בית הדין הרבני הגדול, ומנהל בתי הדין הרבניים 

)להלן — ועדת השניים(.

הסדר לניתוק יחסים כספיים 38ד. 

הנבחר לכהונת דיין יציג לפני ועדת השניים לא יאוחר משלושים ימים לאחר  )א( 
בחירתו תכנית מוצעת לניתוק היחסים הכספיים; התכנית תכלול, בין השאר, 

את אלה:

שמות שותפיו של הדיין עובר למינויו;  )1(

שמות לקוחות לשעבר שיש לו אתם יחסים כספיים תלויים ועומדים;  )2(

שכר טרחה וסכומים אחרים המגיעים לדיין מלקוחותיו ושותפיו לשעבר,   )3(
ומועדי תשלומם, וכן פירוט של המחאות דחויות שנמסרו לו ואשר מועד 

פירעונן טרם הגיע.

ועדת השניים תורה לנבחר לכהונת דיין מהם התנאים לניתוק היחסים בינו ובין  )ב( 
לקוחותיו או שותפיו לשעבר; הוועדה תורה על הסדר שיביא לניתוק היחסים 
כאמור בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שנים עשר חודשים מיום הצהרת 
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אמונים של הדיין; הוועדה רשאית לקבוע תקופת ניתוק ארוכה משנים עשר 
חודשים מטעמים מיוחדים שייראו לחבריה.

חתימה על ההסדר 38ה. 

הסדר ניתוק היחסים שהורתה עליו ועדת השניים ייחתם ביד הנבחר לכהונת דיין 
ויישמר בתיקו האישי של הדיין במעטפה סגורה וחתומה בידי מנהל בתי הדין הרבניים.

חסיון ההסדר 38ו. 

תוכן ההסדר יהיה גלוי לנבחר לכהונת דיין ולחברי ועדת השניים, ובמקרה שהוגשה 
לוועדה לבחירת דיינים כנגד הנבחר לכהונת דיין תלונה שעניינה ההסדר, גם לחברי 

הוועדה לבחירת דיינים.

הסדר — תנאי להצהרת אמונים 38ז. 

מי שנבחר לכהונת דיין לא יוזמן להצהרת אמונים אצל נשיא המדינה עד אשר ייערך 
הסדר ניתוק יחסים כספיים, וייחתם בידו; במקרים חריגים רשאית ועדת השניים לאשר 

בכתב את זימונו של דיין להצהרת אמונים אף שטרם חתם על ההסדר.

דיווח 38ח. 

הדיין ידווח למנהל בתי הדין הרבניים, אחת לשלושה חודשים, על ביצוע ההסדר; 
בעניין כספים שיקבל הדיין על פי ההסדר לאחר מינויו, ייתן הדיין חשבונית שעליה 

יצוין כי הכספים התקבלו בעד שירותים שנתן טרם מינויו.

יידוע 38ט. 

הכללים בסימן זה יובאו לידיעת כל מי שהוועדה לבחירת דיינים החליטה לבחור 
בו לכהונת דיין.

פרק שמיני: דיין ואמצעי התקשורת

מגעים בין דיין לבין אמצעי התקשורת  .39

דיין אומר דברו בפסקי דין ובהחלטות; על דרך הכלל אין דיין מתראיין ואין הוא  )א( 
מוסר מידע לתקשורת.

דיין לא יעביר פסקי דין והחלטות לתקשורת אלא באמצעות דוברות בתי הדין  )ב( 
הרבניים.
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דיין יימנע מהופעה או מראיון באמצעי התקשורת; הופעה או ראיון של דיין  )ג( 
באמצעי תקשורת — לרבות בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, במסיבת 
עיתונאים ובכל דרך אחרת — תהיה רק באישור מראש מאת נשיא בית הדין 

הרבני הגדול.

האמור בכלל זה אינו חל על ביטאונים תורניים או משפטיים המתפרסמים על  )ד( 
ידי מוסדות תורניים או אקדמיים או על ידי לשכת עורכי הדין, ובלבד שהדיין 

קיבל תחילה את אישורו של נשיא בית הדין הרבני הגדול.

תגובות לאמצעי תקשורת  .40

תגובתו של דיין על דברים שפורסמו עליו או על פסקי דין והחלטות שנתן  )א( 
תהיה באמצעות דוברות בתי הדין הרבניים.

דיין שעיתונאי פנה אליו לקבלת תגובה יפנה את העיתונאי לדוברות דתי הדין  )ב( 
הרבניים.

נתבקשה תגובתו של דיין על מידע שהעדר תגובה מיידית עליו עלול לגרום  )ג( 
נזק שאינו הפיך, ובפי הדיין תגובה חד-משמעית שיש בה כדי להביא את העניין 

לסיומו, רשאי הדיין למסור את תגובתו.

דיין שמסר את תגובתו בנסיבות כמתואר בסעיף קטן )ג(, יודיע על כך מיד  )ד( 
לדוברות בתי הדין הרבניים, והמשך הטיפול יהיה באמצעות הדוברות.

אין בהוראות אלו כדי למנוע את נציגות הדיינים לעמוד בקשר עם אמצעי  )ה( 
התקשורת בעניינים הנתונים לטיפולה.

פרק תשיעי: ועדת אתיקה

ועדת אתיקה  .41

נשיא בית הדין הרבני הגדול, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ימנה ועדת  )א( 
אתיקה בת שלושה חברים, והם: דיין של בית הדין הרבני הגדול, והוא יהיה 

היושב ראש, ושני דיינים של בתי הדין הרבניים האזוריים.

ועדת האתיקה תיתן חוות דעת מקדימה בענייני אתיקה של דיינים, לפי פנייה  )ב( 
של דיין שכללים אלה חלים עליו — בעניין הנוגע אליו.

חבר ועדת האתיקה ימונה לתקופת אחת של שש שנים. )ג( 

ועדת האתיקה תפרסם חוות דעת מקדימה שנתנה, בלא ציון שמו של מי  )ד( 
שלגביו ניתנה חוות הדעת ופרטים מזהים אחרים, אלא אם כן החליטה אחרת.
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ועדת האתיקה תקבע את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה. )ה( 

כללים קודמים  .42

כללים אלה יהיו תחת כללי אתיקה לדיינים — התשנ"ו.

ח' בניסן התשס"ח )13 באפריל 2008(

שלמה משה עמאר
נשיא בית הדין הרבני הגדול

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
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כללי הקאדים )אתיקה  נספח ה | 
לקאדים(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק הקאדים, התשכ"א-1961 )להלן — החוק(, בהסכמת 
חבר הקאדים של בית הדין השרעי לערעורים ולאחר התייעצות עם שרת המשפטים, אני 

מתקין כללים אלה:

פרק ראשון: הוראות יסוד

הגדרות 

בכללים אלה -  .1

"בן משפחה" — בן זוג, ילד, הורה, אח, סב, הורה או אח של בן הזוג או מי שסמוך 
על שולחנו של הקאדי, וכן, בהתאם לעניין, בן זוג או ילד של כל אחד מאלה;

"ועדת השניים" — ועדה לפי סעיף 42;

"נושא משרה" — דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, 
סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל 

אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי;

"עד מרכזי" — עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך;

"קאדי" — קאדי של בית הדין השרעי לערעורים, קאדי של בית דין שרעי אזורי;

"קאדי בדימוס" — קאדי שכהונתו הסתיימה.

מקור הכללים ותכליתם

כללי האתיקה לקאדים משקפים ומבטאים תפישות עומק ערכיות ומוסריות  )א(   .2
המהוות תשתית למעשה השפיטה ולדרכי התנהגותו ואורחותיו של הקאדי; 
כללים אלה מגבשים עקרונות מנחים השאובים מן הדין השרעי; קאדי יַנֵהג 
דרכו לפי הדין ולפי כללים אלה וישווה לנגד עיניו כל העת את הצורך לקיים 

את אמון הציבור במערכת השיפוט השרעית.

הפרת כלל מכללי אתיקה אלה מאפשרת הגשת קובלנה, כאמור בסעיף 18  )ב( 
לחוק.
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כוח השיפוט, שלטון החוק והגינות

כוח השיפוט ניתן בידי קאדי מתוך אמון ביושרו, ביראת אלוהים שבו ובדבקותו  )א(   .3
בדין השרעי, בכושרו המקצועי והאישי וביכולתו לקיים את המוטל עליו תוך 

כיבוד עקרונות האתיקה השיפוטית.

בהכריעו בדין עושה קאדי להגשמה של הדין השרעי ושל שלטון החוק, תוך  )ב( 
שמירה על זכויות האדם; מחובתו של קאדי לפעול ביושר והגינות, לשוויון הכול 
בפני החוק, ומתוך הקפדה על התנהגות שיש בה כדי לקיים ואף להגביר את 

האמון בשיטת המשפט בכלל, ובמעשה השפיטה בפרט.

אמונים למדינת ישראל, לשריעה ולהלכה המוסלמית

קאדי ישמור אמונים למדינת ישראל, לשריעה ולהלכה המוסלמית, ישפוט משפט   .4
צדק, לא יטה משפט ולא יכיר פנים, ויקיים אורח חיים ואופי ההולמים את מעמדו 

של קאדי מוסלמי, כהצהרתו במעמד מינויו.

אי-תלות

בענייני שפיטה אין מרות על קאדי זולת מרותו של הדין שלפיו הוא דן.  )א(   .5

במילוי תפקידו אין קאדי תלוי באיש; שומה על הקאדי לשקוד על אי-תלותה  )ב( 
של מערכת השיפוט, ולהקפיד על קיומה באשר יעשה, בענייני שפיטה ובכל 

תחום אחר שבו הוא פועל. 

קאדי לא יגור מפני איש, ולא יושפע במילוי תפקידו מפני דעת קהל, חשש  )ג( 
מפני ביקורת או רצון לשאת חן. 

אי-תלותו של הקאדי אין משמעה פטור מלהידרש לפסיקות קודמות של  )ד( 
בית הדין השרעי לערעורים, בנושאים העולים מהמקרה הנדון לפניו, ובפרט 
לפסיקות שנתן נשיא בית הדין השרעי לערעורים; זאת, בלי לפגוע בזכותו של 
קאדי להגיש התנגדות על פסק דין של בית הדין השרעי לערעורים לפי סעיף 

13 לתקנות הקמת בית הדין השרעי לערעורים מיום 10.10.1918. 

אי-משוא פנים

קאדי ינהג בבעלי הדין בשוויון, לא יישא פני דל ולא יהדר פני גדול, לא יסביר פניו   .6
לאחד וירע פניו לאחר, ישפוט בדעה נקייה ולא יגלה דעה קדומה או משוא פנים, 

ולא ייצור בהתנהגותו או בדבריו יסוד לחשש מפני אלה. 

הליכותיו של קאדי

אלה יאפיינו קאדי בתכונותיו ובאורחותיו: יושר לב, טוהר מידות ומסירות לתפקיד;  )א(   .7
קאדי יימנע ממעשים שאינם הולמים את מעמדו של קאדי או העלולים לפגוע 

בתדמיתה של מערכת המשפט השרעית. 
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קאדי יהיה מופת לכיבוד הדין השרעי והחוק בכל אשר יעשה. )ב( 

פרק שני: מעמדם ותחולתם של הכללים

מעמד הכללים

כללים אלה מתווים עיקרים ועקרונות להתנהגותם ולאורחותיהם של קאדים,  )א(   .8
ומהם ייגזרו כללי אתיקה פרטניים בכל מקרה ומקרה.

אין הכללים באים לגרוע מן האמור בכל דין; בכל עניין שאינו נדון מפורשות  )ב( 
בכללים ינהג קאדי לפי רוחם ומגמתם של הכללים ולפי נורמות אתיות כלליות. 

תחולה

כללים אלה חלים על —  )א(   .9

קאדי מעת שהצהיר הצהרת אמונים ועד שלושה חודשים מתום כהונתו;  )1(

קאדי בדימוס המכהן בוועדה ציבורית לפי דין, בכל הנוגע למילוי תפקידו;   )2(
ויראו את הסכמתו לכהן כהסכמה להחלת כללים אלה עליו כאמור.

הכללים חלים על קאדי אף בהיותו בחופשה או בשבתון.  )ב( 

מי שהוועדה למינוי קאדים בחרה בו לכהונת קאדי וטרם הצהיר הצהרת אמונים,  )ג( 
לא ייצג לקוח לפני ערכאה שיפוטית, אלא בהסכמה בכתב מאת נשיא בית 

הדין השרעי לערעורים. 

קאדים בדימוס

כללים אלה אינם מחייבים קאדים בדימוס, בכפוף לאמור בכלל 9)א()2(; יש לזכור   .10

עם זאת, כי סביבתו הקרובה והרחוקה של קאדי הורגלה לראות אותו בתפקיד 
קאדי, וכי נקודת מבט זאת נמשכת והולכת גם לאחר תום הכהונה; ראוי לו אפוא 
לקאדי בדימוס כי ישווה לנגד עיניו את רוחם ואת מגמתם של הכללים וכי יכוון את 

התנהגותו ואורחותיו לפיהם. 

פרק שלישי: שפיטה

קאדי הצוות וסדרי המנהל

הקאדי ינהג בעמיתיו הקאדים בכבוד ובחברות, בהתחשב בהיררכיה לפי דין,  )א(   .11

ויקיים את הנחיותיו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים.
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הקאדי ינהג בכבוד בצוות העובדים של בית הדין; קאדי מוסמך להנחות את  )ב( 
צוות העובדים של בית הדין, בעניינים הקשורים בניהול השוטף של המשפטים 
הנערכים לפניו, אך בעניינים מינהליים יהיו העובדים כפופים להנחיית מנהל 

בתי הדין.

שמירה על כבוד הזולת

בשבתו לדון ינהג קאדי בנוכחים בדיון לפניו — בעלי דין, באי-כוחם, עדים ובאי  )א(   .12

בית דין אחרים — באורח מכובד, באורך רוח, במתינות, בסובלנות ובאדיבות, 
וישרה באולם בית הדין אווירה נינוחה.

קאדי יפעל לכך שגם אחרים ישמרו על כבודם של הנוכחים בדיון. )ב( 

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

בהביעו דעה על אדם שלא היה צד להליכים, ייתן הקאדי את דעתו לשאלה  )ד( 
אם ניתנה הזדמנות לאותו אדם להציג את עניינו כדין וכחוק לפני בית הדין.

ניהול משפט

קאדי ינהל את הדיון שלפניו באופן מקצועי וענייני, לפי הדין השרעי וסדרי הדין,  )א(   .13

תוך שהוא מקפיד לנהוג שוויון בבעלי הדין, בעורכי הדין ובטוענים השרעיים 
המופיעים לפניו, ויימנע מכל אמירה או מעשה שיש בהם כדי לפגום בחזותו 

השוויונית והמקצועית. 

על קאדי לשמור על חזות שאינה מוטה לשום צד לסכסוך במהלך הדיון  )ב( 
ולהימנע מליצור בהתנהגותו או בדבריו יסוד לחשש למשוא פנים. 

בלי לגרוע מחובתו לנהוג שוויון בבעלי הדין, יעשה קאדי כמיטב יכולתו להסביר  )ג( 
לבעל דין שאינו מיוצג את מהות ההליכים ודרכי ניהולם, והכול לפי הניתן 

בנסיבות העניין ובגבולות הדין והתפקיד.

בניהול המשפט יעשה קאדי כמיטב יכולתו לחוס על זמנם של המעורבים  )ד( 
במשפט: בעלי דין, באי-כוחם, עדים ואחרים, יחיש את ההליכים וימנע עינוי 

דין.

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )ד(, ולקיום האמור בו, יעשה קאדי  )ה( 
כמיטב יכולתו למנוע המתנה של המוזמנים לדיון והתייצבותם של עדים פעם 

נוספת. 

פשרה, גישור ובוררות

הקאדי ימליץ לצדדים פעם או פעמיים להגיע לפשרה, לגישור או לבוררות,  )א(   .14

ולא ימהר לתת הכרעה שיפוטית מקום שבו יש סיכוי להגיע ליישוב הסכסוך 
בהסכמה; קאדי המציע פשרה או העברה של הליך לגישור או לבוררות לא 
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יכפה את דעתו על בעלי הדין ולא יפעיל את לחצו עליהם, ויוודא שבעלי הדין 
יודעים כי אי-קבלת הצעתו לא תפגע בזכות כלשהי של צד מהצדדים ולא 

תשפיע על הליכי הדיון או על תוצאות המשפט שלפניו.

בהתנהל שיג ושיח לפשרה יסייע קאדי בידי בעלי הדין, ובלבד שהדבר ייעשה  )ב( 
תוך שמירה על כבודו של בית הדין.

הימנעות מוקדמת משבת בדיון

בכפיפות לאמור בדין ובכללים אלה ידון קאדי בכל עניין שהועבר לטיפולו. )א(   .15

ראה הקאדי כי קיים טעם ראוי שהתיק לא יידון לפניו, יידע בכך את נשיא  )ב( 
בית הדין השרעי לערעורים, או את הקאדי שנשיא בית הדין השרעי לערעורים 

הסמיך לעניין זה.

החליט נשיא בית הדין השרעי לערעורים או קאדי שהוסמך כאמור, כי אותו  )ג( 
קאדי ידון בתיק, לא ימנע הקאדי את עצמו משבת בדין אלא אם כן חייב הוא 

לעשות כן לפי דין. 

מניעה משבת בדיון

קאדי לא ישב בדין אם מצא, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות  )א(   .16

שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

 )ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(, קאדי לא ישב בדין ביודעו שמתקיים אחד 
מאלה:

צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי הוא בן משפחה של הקאדי או שקיימת   )1(
ביניהם קרבה ממשית אחרת;

יש לקאדי עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו,   )2(
בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה של הקאדי יש 
עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך 

או בבא כוחו;

בטרם התמנה לקאדי היה הקאדי מעורב באותו עניין הנדון בהליך שלפניו   )3(
בתור בא כוח, בורר, מגשר, עד, יועץ מקצועי, מומחה, או בדרך אחרת;

בעל דין או עד מרכזי היה לקוחו של הקאדי קודם מינויו לכהונתו, ולא   )4(
חלפו חמש שנים לפחות מאז הטיפול בעניינו של אותו בעל דין או אותו 

עד;

עורך דין או טוען שרעי המייצג בעל דין היה שותפו של הקאדי ולא חלפו   )5(
חמש שנים לפחות מאז היותם שותפים;

עורך דין או טוען שרעי המייצג בעל דין מטפל בעניין של הקאדי או של   )6(
בן משפחתו;
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בן משפחה של הקאדי הוא עורך דין או טוען שרעי, שותף או שכיר,   )7(
במשרד עורכי דין או במשרד טוענים שרעיים המייצג בעל דין.

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו-)ב(, קאדי רשאי לשבת בדין אם מפאת  )ג( 
דחיפות העניין לא ניתן לקיים את ההליך לפני קאדי אחר ועלול להיגרם נזק 

חמור או עיוות דין אם לא ידון בעניין. 

על אף האמור בסעיף קטן )ב()2(, קאדי רשאי לשבת בדין אם העברת העניין  )ד( 
לכל קאדי אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

התקיימה עילת פסלות לפי סעיף קטן )ב()1( או )2(, הנוגעת לעורך דין או לבא  )ה( 
כוח אחר, שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור בסעיף 
53ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, או בסעיף 8א לתקנות הטוענים 

השרעיים, התשכ"ג-1963, רשאי בית הדין השרעי לערעורים להתיר את הייצוג, 
לבקשת עורך הדין או בא הכוח, אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא 
יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או לאינטרס הציבורי בשל 
הפסקת הדיון או החלפת קאדי; התיר בית הדין השרעי לערעורים את הייצוג 

כאמור, לא ישב בדין הקאדי שלגביו התקיימה עילת הפסלות.

האמור בסעיף קטן )ב( יחול גם על קרוב משפחה שאינו בן משפחה כהגדרתו  )ו( 
בכללים אלה, אם סבר הקאדי כי יחסו אל אותו קרוב משפחה מונע אותו 

משבת בדין.

אין באמור בכלל זה כדי להמעיט משיקול דעתו של נשיא בית הדין השרעי  )ז( 
לערעורים הדן בערעור לפי סעיף 6ב לחוק. 

פרק רביעי: קאדי וסביבתו

קשרים חברתיים

משמונה לכהונתו, אין מוטל על קאדי לנתק את קשריו החברתיים, לרבות  )א(   .17

קשרים עם עורכי דין וטוענים שרעיים; עם זאת, ראוי לו לקאדי כי ייזהר בקשריו 
החברתיים וייתן את דעתו כיצד עשויות הבריות לפרש את הימצאותו בחברת 

אדם מסוים או בחברה מסוימת.

קאדי רשאי להשתתף בניחום אבלים של כל אדם, כל עוד אין בהשתתפות זו  )ב( 
כדי לפגוע במעמדו השיפוטי, בתדמית בית הדין או ברגשות הציבור, ואין צורך 
שקאדי יפסול את עצמו מדיון בעניינם של קרובי משפחה של אותו נפטר בשל 

השתתפותו בניחום האבלים. 
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פעילות פוליטית או מפלגתית

קאדי לא יהיה מעורב בפעילות פוליטית או מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה  )א(   .18

או בגוף פוליטי אחר. 

בלי לפגוע בכלליות האיסור שבסעיף קטן )א(, לא ייטול קאדי חלק באירוע  )ב( 
דתי מובהק בלא סממנים פוליטיים שעורכת מפלגה או גוף פוליטי אחר, או 
במסגרת אחרת שלה זהות פוליטית או מפלגתית, אלא באישור מראש של 

נשיא בית הדין השרעי לערעורים.

הבעת דעה בפומבי

קאדי יימנע מלהביע בפומבי עמדה פוליטית או הודעת תמיכה בגוף פוליטי כלשהו.   .19

כמו כן, קאדי יימנע מלהביע דעה בציבור בנושא התלוי ועומד לפניו. 

איסוף כספים

קאדי לא יהיה מעורב בפעילות של איסוף כספים.  .20

פרק חמישי: הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי 

שלא למטרתו

נסיעה לחו"ל

נסיעה מחוץ לישראל שלא בימי הפגרה והשבתון טעונה אישור מראש בכתב  )א(   .21

של נשיא בית הדין השרעי לערעורים; הודעה על הנסיעה תימסר למנהל בתי 
הדין השרעיים.

נסיעה מחוץ לישראל שלא מממן הקאדי עצמו, טעונה אישור מיוחד מראש  )ב( 
בכתב מאת מנהל בתי הדין השרעיים; מנהל בתי הדין השרעיים יתייעץ בטרם 

מתן אישור כאמור, עם הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים.

ניצול מעמד

לא יפיק קאדי טובת הנאה ממעמדו כקאדי — בין טובת הנאה חומרית בין  )א(   .22

אחרת — אם במישרין ואם בעקיפין. 

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( —  )ב( 

לא יעשה קאדי שימוש במעמדו כקאדי לקידום עניין שלו או של אחר;  )1(

קאדי לא יציין את דבר היותו קאדי ולא יעשה שימוש במסמך הנושא   )2(
את תוארו כקאדי בנסיבות שבהן עלול השימוש בתואר להיראות כניסיון 

לא ראוי להשיג מעמד מועדף; 
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קאדי רשאי לציין בנייר מכתבים פרטי ובכרטיס ביקור את היותו קאדי   )3(
ואת בית הדין שהוא מכהן בו;

קאדי רשאי לציין את היותו קאדי בספר או במאמר שהוא מפרסם או   )4(
במסגרת עבודה אקדמית;

קאדי רשאי לתת את המלצתו על כישוריו של אדם המוכר לו אישית.   )5(

מתנות, הנחות והזמנות

קאדי לא יקבל מתנה מבעלי הדין; על קבלת מתנות על ידי קאדי יחול חוק  )א(   .23

שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1979, ויחול גם הדין השרעי )סעיף 1796 
למג'לה(.

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( - )ב( 

קאדי לא יקבל הנחה ברכישת מוצר או בקבלת שירות, אלא אם כן   )1(
ההנחה ניתנת לפי הסדר כללי שאושר בידי מנהל בתי הדין השרעיים, 
או שההנחה ניתנת לקאדי עקב הימנותו עם הזכאים לאותה הנחה בלא 

זיקה להיותו קאדי;

קאדי לא יקבל הזמנות חינם לאירועים או למקומות שהכניסה אליהם   )2(
היא בתשלום, למעט במקרים שבהם נותן ההזמנה הוא קרוב משפחה 
או חבר אישי או במקרים שהקאדי מוזמן כבן לווייה של מקבל ההזמנה 

ובלא קשר למעמדו כקאדי. 

אין מניעה כי קאדי יקבל במתנה ספר על נושא משפטי או דתי מכותב הספר.  )ג( 

פרק שישי: פעילויות לבר-שיפוטיות

סימן א': עקרונות

ייחוד הכהונה

קאדי לא יעסוק בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי — גם לא יקבל על עצמו   .24

אחד מאלה — אלא לפי חוק או בהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים ושר 
המשפטים )ראה: סעיף 15 לחוק הקאדים(.

מגבלות על פעילויות נוספות

חובתו העיקרית של קאדי היא לכהונתו כקאדי, ולתפקידו כקאדי חייב הוא  )א(   .25

להקדיש את מיטב מרצו ומחשבתו; קאדי יעניק לתפקידו כקאדי מעמד של 
קדימה על פני כל עיסוק אחר.

קאדי יימנע מפעילות שאינה הולמת את מעמדו כקאדי או העלולה להביאו  )ב( 
לניגוד עניינים עם תפקידו כקאדי.
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קאדי לא יקבל על עצמו ולא יעסיק את עצמו בפעילות לבר-שיפוטית — אף  )ג( 
אם היא מותרת לפי אופייה או לפי היתר שהוענק לו — אם אותה פעילות 
עלולה לפגוע ביכולתו למלא כיאות את תפקידו כקאדי, בין מבחינת משך הזמן 

הנדרש לפעילות, בין מבחינת העיתוי ובין מכל בחינה אחרת.

סימן ב': עיסוקים ציבוריים

פעילות בגופים ציבוריים

קאדי רשאי להיות חבר בגופים מינהליים של מוסדות חינוך, כגון חבר נאמנים  )א(   .26

של מוסד להשכלה או ועד הורים של בית ספר או של מוסדות צדקה או בגופים 
של מוסדות אחרים בעלי מטרות ציבוריות, בכפוף להיתר לפי סעיף 15 לחוק 

הקאדים. 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, קאדי לא רשאי להיות חבר בגוף בוחר. )ב( 

בפעולתו כאמור בסעיף קטן )א(, יימנע קאדי מכל מעשה שיש בו משום שימוש  )ג( 
שלא כהלכה במעמדו כקאדי או העלול לפגוע במעמדו כקאדי; כך, למשל, 
לא ישתתף קאדי בניהול העסקי או הכספי של המוסד הציבורי שהוא פעיל 

בו, ולא יקבל ממנו טובת הנאה.

קאדי לא יפנה לרשויות ציבור או לגורמים פרטיים בשם גוף ציבורי שהוא פעיל  )ד( 
בו.

קאדי לא יהיה פעיל בגוף ציבורי העוסק בייזום הליכים משפטיים אף אם אין  )ה( 
אותם עניינים עשויים לבוא לדיון בבית הדין שבו הוא מכהן.

ועדות לחלוקת פרסים ומלגות

קאדי רשאי להיות חבר בוועדה המחלקת פרסים או מלגות ובלבד שהדבר הולם   .27

את מעמדו של קאדי.

הסברה מחוץ לישראל

קאדי רשאי להשתתף בפעולות הסברה מחוץ לישראל מטעם המדינה או מטעם   .28

גוף ממלכתי או ציבורי העושה לטובת הכלל, ובלבד שקיבל לכך אישור מאת נשיא 
בית הדין השרעי לערעורים ושר המשפטים.

שיפוט שלא בבית דין

קאדי לא יעסוק בתפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי שלא בבית הדין, אלא מכוח  )א(   .29

הוראת חוק או בהיתר לפי סעיף 15 לחוק הקאדים. 

קאדי לא יהיה פעיל בגוף ציבורי העוסק במתן שירותי בוררות או גישור. )ב( 
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קאדי שקודם מינויו שימש בתפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי שאסור לקאדי  )ג( 
למלאו, לא ימשיך למלא את אותו תפקיד מעת שהצהיר הצהרת אמונים.

לעניין סעיף זה, "תפקיד שיפוטי או מעין-שיפוטי" — לרבות חברות בבית דין  )ד( 
של ארגון חברים או של ארגון ציבורי, ותפקיד של פסיקה בפעולות ספורט 

ובמשחקים או ממוסדים.

סימן ג': הרצאות ופרסומים

הוראה במוסדות להשכלה או לחינוך

הוראה במוסדות להשכלה או לחינוך טעונה היתר לפי סעיף 15 לחוק הקאדים.  .30

הרצאות

קאדי רשאי להרצות מדי פעם בפעם, ושלא כדרך עיסוק, במסגרת גוף שאינו   .31

מסחרי, בלא צורך בהיתר לפי סעיף 15 לחוק הקאדים; בעשותו כן ינהג קאדי במידת 
הזהירות הראויה המתחייבת ממעמדו, תוך שמירה על גישה מאוזנת והימנעות מנימה 
פולמוסית, ותוך שמירה על כבודו של בית הדין השרעי ופסיקותיו, על כבודם של 

הקאדים המכהנים בו ועל אמון הציבור במערכת.

פרסום ספרים ומאמרים

קאדי רשאי להוציא לאור ספרים שכתב, בעצמו או באמצעות הוצאה לאור, כמו גם   .32

מאמרים בביטאונים מקצועיים.

משפט מודרך

קאדי רשאי להיות חבר מותב במשפט מודרך הנערך במוסד חינוכי ולמטרות לימודיות;   .33

הוא הדין במוסד אחר שאושר על ידי נשיא בית הדין השרעי לערעורים.

סימן ד': שונות

עדות

קאדי לא יעיד בהליכים משפטיים אלא אם כן זומן על ידי בית דין, בית משפט או   .34

באישורו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים; כלל זה לא יחול על הליכים משפטיים 
שהקאדי או בני משפחתו צד להם.

הופעה לפני רשויות ציבוריות

קאדי רשאי להופיע לפני ועדה של הכנסת או לפני רשות ציבורית אחרת אם קיבל   .35

לכך אישור מנשיא בית הדין השרעי לערעורים; הודעה בעניין תימסר למנהל בתי 
הדין השרעיים.
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השבה לשאלות ולשאלונים בנושאי מחקר

באישורו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים רשאי קאדי להשיב, בין בכתב  )א(   .36

בין בעל-פה, לשאלות או לשאלונים המופנים אליו לצורכי מחקר בנושאים 
הקשורים בעבודתו השיפוטית. 

בבקשה לאישור כאמור בסעיף קטן )א(, יביא נשיא בית הדין השרעי לערעורים  )ב( 
בחשבון אם עורך המחקר הוא מוסד אקדמי מוכר או חוקר הפועל מטעמו.

פרק שביעי: עניינים כספיים

סימן א': ניהול עסקים וקבלת גמול בעד עיסוק

ניהול עסקים

קאדי לא ינהל עסקים באופן פעיל, בין במישרין בין בעקיפין, ולא יכהן כנושא משרה   .37

בתאגיד מסחרי או בגוף עסקי אחר. 

ניהול נכסים של קאדי ובן משפחתו

קאדי רשאי לנהל בעצמו את נכסיו ואת נכסי בני משפחתו, ולפעול בהשקעתם,  )א(   .38

ובלבד שלא יהיה בכך עיסוק פעיל בעסקים; הקאדי יימנע מפעילות כאמור 
העלולה לגרום לפגיעה במעמדו כקאדי או להעמידו בניגוד עניינים עם תפקידו 

כקאדי.

קאדי לא ינצל את מעמדו כקאדי לצורך עסקיו ועסקי בני משפחתו. )ב( 

קבלת גמול בעד עיסוק או פעילות נוספים

קאדי רשאי לקבל גמול בעד עיסוק או פעילות נוספים המותרים לפי דין או  )א(   .39

לפי כללים אלה, ובלבד שהגמול יהיה לפי המקובל אצל הנותן; כלל זה יחול 
אף על קבלת גמול בעד פעולות הסברה מחוץ לישראל.

קאדי שהוזמן להרצות רשאי להתאכסן במקום ההרצאה על חשבון המזמין  )ב( 
ואף לקבל החזר של הוצאות הנסיעה. 

להסרת ספקות ייאמר כי כלל זה יחול על קאדי גם בהיותו בשבתון.  )ג( 

סימן ב': ניתוק קשרים עסקיים וכספיים עם מינויו של קאדי

כללי

הכללים בסימן זה נועדו להסדיר את ניתוק הקשרים העסקיים והכספיים בין מי   .40

שנבחר לכהונת קאדי לבין לקוחותיו ושותפיו לשעבר, ומטרתם להביא לכך שהקשרים 
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העסקיים והכספיים האמורים ינותקו בהקדם האפשרי; יובהר כי כללים אלה חלים 
על ניתוק קשרים כספיים הנובעים מעיסוקו של הקאדי בכל משלח יד.

ניתוק יחסים כספיים

לאחר מינויו לא יהיו לקאדי יחסים כספיים עם לקוחותיו לשעבר או שותפיו  )א(   .41

לשעבר, ובכלל זה לא יחזיק נכסים בנאמנות בעד לקוחותיו לשעבר.

מי שנבחר לכהונת קאדי יפעל לניתוק יחסיו עם לקוחותיו לשעבר ועם שותפיו  )ב( 
בעבר לפי הנחיות ועדת השניים ולפי סעיפים 43 עד 44.

לאחר מינויו יגבה קאדי כספים, שחבים לו צדדים שלישיים כתוצאה מקשריו  )ג( 
העסקיים והכספיים בינו לבין לקוחותיו לשעבר או שותפיו לשעבר, באמצעות 

אדם אחר. 

ועדת השניים

אופן ניתוק היחסים הכספיים יידון בוועדה שחבריה יהיו שניים: קאדי בית הדין השרעי   .42

לערעורים שימנה, מזמן לזמן, נשיא בית הדין השרעי לערעורים, ומנהל בתי הדין 
השרעיים; במקרה של חוסר הסכמה, דעתו של הקאדי היא שתכריע. 

הסדר לניתוק יחסים כספיים

הנבחר לכהונת קאדי יציג לפני ועדת השניים, לא יאוחר משלושים ימים לאחר  )א(   .43

בחירתו, תכנית מוצעת לניתוק היחסים הכספיים; התכנית תכלול, בין השאר, 
את אלה: 

שמות שותפיו של הקאדי עובר למינויו;   )1(

שמות לקוחות לשעבר שיש לו אתם יחסים כספיים תלויים ועומדים;   )2(

שכר טרחה וסכומים אחרים המגיעים לקאדי מלקוחותיו ושותפיו לשעבר,   )3(
ומועדי תשלומם, וכן פירוט של המחאות דחויות שנמסרו לו ושמועד 

פירעונן טרם הגיע. 

ועדת השניים תורה לנבחר לכהונת קאדי מהם התנאים לניתוק היחסים בינו  )ב( 
ובין לקוחותיו או שותפיו לשעבר; הוועדה תורה על הסדר שיביא לניתוק היחסים 
כאמור בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שנים עשר חודשים מיום הצהרת 
אמונים של הקאדי; הוועדה רשאית לקבוע תקופת ניתוק ארוכה משנים עשר 

חודשים מטעמים מיוחדים שייראו לחבריה.

חתימה על הסדר

הסדר ניתוק היחסים שהורתה עליו ועדת השניים ייחתם ביד הנבחר לכהונת קאדי   .44

ויישמר בתיקו האישי של הקאדי במעטפה סגורה וחתומה ביד מנהל בתי הדין 
השרעיים. 
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חיסיון והסדר

תוכן ההסדר יהיה גלוי לנבחר לכהונת קאדי ולחברי ועדת השניים, ובמקרה שהוגשה   .45

לוועדה לבחירת קאדים כנגד הנבחר לכהונת קאדי תלונה שעניינה ההסדר — הוועדה 
לבחירת קאדים. 

הסדר תנאי להצהרת אמונים

מי שנבחר לכהונת קאדי לא יוזמן להצהרת אמונים אצל נשיא המדינה עד שיערוך   .46

הסדר ניתוק יחסים כספיים, ויחתום עליו; במקרים חריגים רשאית ועדת השניים 
לאשר בכתב את זימונו של קאדי להצהרת אמונים אף שטרם חתם על ההסדר. 

דיווח

הקאדי ידווח למנהל בתי הדין השרעיים, אחת לשלושה חודשים, על ביצוע ההסדר;   .47

בעניין כספים שיקבל הקאדי לפי ההסדר לאחר מינויו, ייתן הקאדי חשבונית שעליה 
יצוין כי הכספים התקבלו בעד שירותים שנתן טרם מינויו.

יידוע

הכללים בסימן זה יובאו לידיעת כל מי שהוועדה לבחירת קאדים החליטה לבחור   .48

בו לכהונת קאדי.

פרק שמיני: קאדי ואמצעי התקשורת

מגעים בין קאדי לבין אמצעי התקשורת

קאדי אומר דברו בפסקי דין ובהחלטות; על דרך הכלל אין קאדי מתראיין ואין  )א(   .49

הוא מוסר מידע לתקשורת בדבר התיקים שבהם הוא דן.

קאדי לא יעביר פסקי דין והחלטות לתקשורת אלא באמצעות דוברות בתי  )ב( 
הדין השרעיים. 

קאדי יימנע מהופעה או מריאיון באמצעי התקשורת; הופעה או ריאיון של קאדי  )ג( 
באמצעי תקשורת — לרבות בעיתונות, ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט וברשתות 
חברתיות, במסיבת עיתונאים ובכל דרך אחרת — תהיה רק באישור מראש 

מאת נשיא בית הדין השרעי לערעורים.

האמור בכלל זה אינו חל על פרסומים הלכתיים או משפטיים שמפרסמים  )ד( 
מוסדות דתיים או אקדמיים או לשכת עורכי הדין, ובלבד שהקאדי קיבל תחילה 

את אישורו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים.
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תגובות לאמצעי תקשורת

תגובתו של קאדי על דברים שפורסמו עליו או על פסקי דין והחלטות שנתן  )א(   .50

תהיה באמצעות דוברות בתי הדין השרעיים. 

קאדי שעיתונאי פנה אליו לקבלת תגובה יפנה את העיתונאי לדוברות בתי  )ב( 
הדין השרעיים.

התבקשה תגובתו של קאדי על מידע שהעדר תגובה מיידית עליו עלול לגרום  )ג( 
נזק שאינו הפיך, ובפי הקאדי תגובה חד-משמעית שיש בה כדי להביא את 

העניין לסיומו, רשאי הקאדי למסור את תגובתו.

קאדי שמסר את תגובתו בנסיבות כמתואר בסעיף קטן )ג(, יודיע על כך מיד  )ד( 
לדוברות בתי הדין השרעיים, והמשך הטיפול יהיה באמצעות הדוברות.

מדיה חברתית

קאדי רשאי לנהל עמוד פרטי ברשת חברתית; בעשותו כן ינהג הקאדי באופן הראוי   .51

המתחייב ממעמדו, ויימנע מהבעת דעה בכל עניין משפטי, ובעניין שאינו משפטי 
השנוי במחלוקת ציבורית. 

פרק תשיעי: ועדת אתיקה

ועדות אתיקה

נשיא בית הדין השרעי לערעורים, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ימנה  )א(   .52

ועדת אתיקה בת שלושה חברים, והם: קאדי של בית הדין השרעי לערעורים, 
והוא יהיה יושב הראש, ושני קאדים נוספים.

ועדת האתיקה תיתן חוות דעת מקדימה בענייני אתיקה של קאדים, לפי פנייה  )ב( 
של קאדי שכללים אלה חלים עליו — בעניין הנוגע אליו.

חבר ועדת האתיקה ימונה לתקופה אחת של שש שנים. )ג( 

ועדת האתיקה תפרסם חוות דעת מקדימה שנתנה, בלא ציון שמו של מי  )ד( 
שלגביו ניתנה חוות הדעת ופרטים מזהים אחרים, אלא אם כן החליטה אחרת.

ועדת האתיקה תקבע את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה. )ה( 

ז' באדר התשע"ח )22 בפברואר 2018(

)חמ 3-5603(

עבד אלחכים סמארה, קאדי
 נשיא בית הדין השרעי לערעורים
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