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מנהל. מ הוא  המשפט  בתי  נהל 
אמנם הוא מנהל מסוג מיוחד ויש 

שגר בלתי  ואתגרים  מטלות  ־לו 
הוא  תפקידו  ביסוד  אבל  תיים, 
לתחילת  ראיון  בכל  וכמו  מנהל. 
לאחד  לצפות  המראיין  על  מנהל,  של  קדנציה 
משני מסרים אפשריים )מובן שייתכנו וריאציות 
שונות שלהם(. האחד הוא מסר החורבן )גיליתי 

־מערכת בקריסה, המצב נורא, אין מנוס אלא לה
תחיל לבנות מאפס(; השני הוא מסר ההמשכיות 
רוצה  ואני  נכון,  מהלך  התחיל  בתפקיד  )קודמי 
את  שנושא  מי  סיים(.  שבה  מהנקודה  להמשיך 

"מצאתי שהדבר 
החשוב ביותר וגם 
הדחוף ביותר הוא 
העומס". המנהל 
שפיצר בלשכתו 
בירושלים
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מסר החורבן מצטייר בדרך כלל כמי שנערך 
תירוץ  ומכין  כישלון  של  לאפשרות  מראש 

לכל טענה כלפיו.
המשפט  בתי  מנהל  עם  שקיימנו  בראיון 

לג שמחנו  שפיצר,  מיכאל  השופט  ־החדש, 
ההמשכיות.  מסר  הוא  שלו  המסר  כי  לות 
הוא אינו רוצה להרוס הכל ולבנות מחדש. 

שה החותם  את  מאוד  מעריך  הוא  ־להפך, 
גל.  משה  השופט  קודמו,  במערכת  טביע 

לנו השו ־"מצאתי מערכת שנוסעת", אמר 
־פט שפיצר. "קודמי משה גל הציב את המ

לתחנה  והגיע  בה,  נסע  הכביש,  על  כונית 
־שבה החליט שהוא רוצה לרדת. אני נכנס

תי למכונית וממשיך לנסוע בה. כמובן, יש 
אני  אבל  שלי,  והתוכניות  שלי  היעדים  לי 
ממשיך לנסוע במכונית שהשופט גל העלה 

על הכביש".
הלימודים  את  סיים  שפיצר  השופט 
באוניברסיטת  במשפטים  ראשון  לתואר 
 .1981 בשנת  דין  כעורך  והוסמך  בר־אילן 
ובש־ עצמאי,  דין  כעורך  עבד   1983  משנת
האזורי  הדין  בבית  לשופט  מונה   2000 נת 
 .2005 שנת  עד  כיהן  שם  בחיפה,  לעבודה 
באותה שנה מונה לנשיא בית הדין האזורי 
לעבודה בבאר שבע, ובשנת 2010 עבר לכהן 
כנשיא בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. 
באפריל 2012 מונה השופט שפיצר לכהונת 

מנהל בתי המשפט.
כבר במפגש שלפני תחילת הראיון מצאנו 
החיובי  במובן  חביב  איש  קסם.  מלא  אדם 
של ביטוי זה. עם זאת, שלא תטעו: השופט 
ולאיזה  רוצה  הוא  מה  בדיוק  יודע  שפיצר 

־כיוון הוא מבקש לנווט את "המכונית הנו
־סעת". הוא מבין היטב שלא הכל טוב במע

רכת בתי המשפט, ותפקידו אינו רק לשמור 
נראה,  כך  העיקרית,  מלחמתו  הקיים.  על 

־היא המאבק בעומס. הוא רואה בעומס תו
מבחינת  הן  הרסני,  פוטנציאל  בעלת  פעה 
תפיסת מערכת בתי המשפט בעיני הציבור, 

הגור על  השוחקת  השפעתה  מבחינת  ־והן 
המינהלי  והצוות  השופטים  במערכת,  מים 

כאחד.

"שינויי חוקים הגבירו את העומס"

־פני־גיל: עד לאחרונה כיהנת כשופט, וע
כשיו אתה יושב בכיסא של מנהל: האם זה 

שינוי של 180 מעלות?
שימ־ כבר  כי  מעלות   180 מ פחות  ־אולי 
־שתי כנשיא בשני בתי דין לעבודה, ובמסג

רת זו נחשפתי במידה רבה גם לפן הניהולי. 
מנת  הניהול  גם  נהיה  האחרונות  בשנים 

־חלקו של השופט במגרש הפרטי שלו. המ
של  ניהול  כלי  לשופט  לתת  שואפת  ערכת 

־זמן, של היומן, של הדיון ושל הכתיבה. המ
כון להשתלמות השופטים עבר מטמורפוזה 
וניתן בו משקל רב להשתלמויות המיועדות 
להעניק לשופט ארגז כלים בתחומי הניהול.
־פני־גיל: בכל זאת, כל תפקידיך השיפו

טיים התחלפו בתפקידי ניהול.
נע לא  מאוד.  מפתיע  היה  המעבר  ־אכן 
גרו הנשיא  למשרה.  התכוננתי  ולא  ־רכתי 

שישי  ביום  אליו  לשיחה  אותי  זימן  ניס 
ובמהלכה  כשעה  ארכה  השיחה  בצהריים. 
לי התפקיד. התבקשתי לתת תשובה  הוצע 

משפח חירום  כינוס  ערכתי  ראשון.  ־ביום 
המשפט  בתי  מנהל  עם  גם  והתייעצתי  תי 

־היוצא השופט משה גל, שמאוד תמך במה
לך. גם הנשיאה שלי נילי ארד מאוד צידדה 

בו. המהלך הוא ללא ספק מרתק מבחינתי.
לשם: כשהתיישבת על כיסא מנהל בתי 
המשפט, מה מצאת בתיבת הדברים שדחוף 
לעשות ומה מצאת בתיבת הדברים שחשוב 

לעשות?
הד וגם  ביותר  החשוב  שהדבר  ־מצאתי 

סיסמה  אינה  זו  העומס.  הוא  ביותר  חוף 
ולת המערכת  להבנת  מפתח  מילת  ־אלא 

אחד  גורם  גורמים.  בכמה  ומקורה  פקודה, 
־הוא החקיקה. יש הרבה מאוד חקיקה שפ

תחה דלתות לתוספת משמעותית להליכים 
משפטיים. לדוגמה, חוק תובענות ייצוגיות, 
לטרנד  ייצוגיות  תובענות  היו  שבעקבותיו 
ואחרות.  כאלה  מסיבות  משמעותי  מאוד 
דוגמה נוספת היא הסדר קרקעות הבדואים 
בנגב, מהלך העומד להטיל עומס רב על בתי 
ישנם שינויי חוקים שהגבירו את  המשפט. 

הפסיקה המהותית אינה מביאה 
בחשבון ואסור שתביא בחשבון 
עד כמה פרשנות זו או אחרת 
של הדין עשויה להגביר את 

העומס על המערכת... שיקולי 
אדמיניסטרציה אינם יכולים 

להשתרבב במערך ההחלטות 
המהותיות של השופט

בעוד גופים כמו הכנסת ומבקר 
המדינה הם מחוץ לתחום של 
משרד האוצר ושל קיצוצים 

תקציביים, את תקציב מערכת 
בתי המשפט אפשר לקצץ בלי 
לבקש את הסכמת נשיא בית 
המשפט העליון או את הסכמתי

מבקר המדינה יוסף שפירא
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העומס על המערכת, למשל הבניית שיקול 
הפלילית  הענישה  בתחום  השיפוטי  הדעת 
את  שהגבירו  ערך  ניירות  בחוק  ותיקונים 

ההליכים המשפטיים בתחום זה. 
יש  המהותית  לפסיקה  גם  האם  לשם: 

בעיניך תרומה להגדלת העומס?
זו  דהיינו,   - בהחלט. הפסיקה המהותית 
הקובעת מהו הדין הנכון ומפרשת אותו - 

־אינה מביאה בחשבון ואסור שתביא בחש
בון עד כמה פרשנות זו או אחרת של הדין 
עשויה להגביר את העומס על המערכת. כך 
אסור  כי  העליון  המשפט  בית  קבע  למשל 
לבית המשפט להטיל מאסר אזרחי על חייב 
בדיון.  נוכח  שהוא  מבלי  לפועל  בהוצאה 
הדרישה הזאת בוודאי הגבירה את העומס 

־על המערכת, אולם לטעמי אסור לפגוע בז
תי עליהן  שהגנה  משום  רק  החייב  ־כויות 

כגון  רשויות  יש  מזה  חוץ  דיוני.  עומס  צור 
המשטרה שהגבירו בצורה ניכרת את הליכי 
האישום  כתבי  מספר  ואת  שלהן  האכיפה 
התמ"ת  משרד  גם  כך  ידן.  על  המוגשים 
דיני  בתחום  האכיפה  את  מאוד  שהרחיב 
העבודה. כל הדברים האלה מוסיפים עומס 
על המערכת, שאינה נהנית מגידול מתאים 

במספר השופטים.
שהדין  אסור  שלדעתך  אמרת  לשם: 
במערכת.  עומס  משיקולי  יושפע  המהותי 

־האם זו באמת אקסיומה שאין להרהר אח
ריה? אנו עדים זה תקופה ארוכה לתהליך 
שבו הדין המהותי גורם להליכים אזרחיים 
למשל  יותר,  וארוכים  מורכבים  להיות 
נושא תום הלב ונושא פרשנות חוזים לפי 
הלכת אפרופים )הגם שיש הטוענים כי זו 

־רוככה לאחרונה(, שבגללם נדרש בית המ

לשמיעת  ניכר  שיפוטי  זמן  להקדיש  שפט 
־ראיות על כוונות הצדדים ועל עניינים נו

ספים שבעבר נחשבו ללא רלוונטיים. האם 
־שיקול העומס - שמשפיע כמובן על המו

עד שבו יסתיימו הליכים משפטיים - לא 
בדין  כללים  בקביעת  תפקיד  לשחק  צריך 

המהותי שיקלו את העומס?
בית  של  מהותיות  שפסיקות  סבור  אני 
בצד  שעוסק  מי  של  מעניינו  אינן  המשפט 

־הניהולי של המערכת. פסיקות הן עניין שי
פוטי מהותי מובהק, וההפרדה בין הפסיקה 

־המהותית לשיקולי עומס צריכה להיות מו
חלטת. שיקולי אדמיניסטרציה אינם יכולים 
להשתרבב למערך ההחלטות המהותיות של 
השופט, שבהן עליו להחליט באופן חופשי, 
הבנתו  מיטב  פי  ועל  פניות  נטול  מקצועי, 

ומצפונו בלבד.

"תקני השופטים שלנו מועטים מהנדרש בצורה מאוד משמעותית". עם המראיינים עו"ד לשם )מימין( ועו"ד פני־גיל
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"המערכת עברה שינוי משמעותי"

מצאת  בתפקידך  כשהתחלת  פני־גיל: 
ארגון לשביעות רצונך?

מאוד.  ממנו  מרוצה  מצאתי משהו שאני 
גל  משה  קודמי  שנוסעת.  מערכת  מצאתי 
בה,  נסע  הכביש,  על  המכונית  את  הציב 
רוצה  שהוא  החליט  שבה  לתחנה  והגיע 
לרדת. אני נכנסתי למכונית וממשיך לנסוע 
והתוכניות  שלי  היעדים  לי  יש  כמובן,  בה. 

־שלי, אבל אני ממשיך לנסוע במכונית שה
־שופט גל העלה על הכביש. כשהגעתי מצא

משמעותי  מאוד  שינוי  שעברה  מערכת  תי 
בתקופה של הנשיאה ביניש ושל השופט גל. 
השינוי שעברה המערכת נתן תשתית טובה 
מערכת  זוהי  גרוניס.  לנשיא  וגם  לי  מאוד 
עם שיח פנימי מפותח, שבוחנת את עצמה 
כל הזמן ופתוחה לביקורת עצמית, ואפשר 

לראות את התוצאות של כל אלה בשטח.
הרשויות,  הפרדת  עיקרון  למרות  לשם: 
בידי  נשלט  המשפט  בתי  מערכת  תקציב 
הרשות המבצעת. כיצד אתם חיים עם זה?

משרדי  כמו  אנחנו  התקציב  בעניין  אכן, 
הממשלה הרגילים. בעוד גופים כמו הכנסת 
ומבקר המדינה הם מחוץ לתחום של משרד 

תק את  תקציביים,  קיצוצים  ושל  ־האוצר 
ציב מערכת בתי המשפט אפשר לקצץ בלי 

־לבקש את הסכמת נשיא בית המשפט הע
רוחבי  קיצוץ  יש  ליון או את הסכמתי. אם 
לתוכו,  נופלים  אנחנו  המשרדים  בתקציבי 
ובשנים האחרונות חווינו קיצוצים כואבים 
התוצאה  אדם.  בכוח  וגם  בתקציבים  גם 
הצמודות  משרות  על  לוותר  שנאלצנו  היא 
לשופטים, כגון עוזרים משפטיים ומזכירות, 
מהנדרש  מעטים  שלנו  השופטים  ותקני 
בצורה מאוד משמעותית. דיברתי קודם על 
תוספת העומס למערכת כתוצאה מחקיקה 

־חדשה. לצערי, לתוספת הזאת לא ניתן פת
רון בהגדלה מקבילה של תקני שופטים.

נובע  בשופטים  החוסר  האם  לשם: 
ממחסור  או  ראויים  במועמדים  ממחסור 

בתקנים?
היעדר  ולא  תקנים  היעדר  הוא  הקושי 
לא  שהמערכת  שנים  היו  אכן,  מועמדים. 

למו ושיוועה  התקנים  את  למלא  ־הצליחה 
קשיים  גם  בעבר  היו  מתאימים.  עמדים 
נוספים באיוש התקנים, כגון אי התכנסות 
הוועדה לבחירת שופטים, והיו שנים שבהן 
שופטים  תקני  מאתיים  ואפילו  מאה  היו 
לא מאוישים. היום זה לא המצב, והתקנים 

מלאים.
דיברת על העומס הרב במער ־פני־גיל: 
־כת, דיברת על הקושי בהשגת תקנים נוס

פים לשופטים. מהיכן אתה מאמין שיבוא 
הפתרון לבעיית העומס?

אנחנו בוחנים פתרונות במישורים רבים. 
אז בהליכים  הבר"עות  צמצום  למשל  ־כך 

נמצאים  אנחנו  העומס.  את  הקל  רחיים 
וזאת  הביטוח,  חברות  איגוד  עם  בדיאלוג 
התביעות  מכלל  ב־35%  כי  שזיהינו  לאחר 
אחד  דין  בעל  לפחות  במערכת  האזרחיות 
את  גם  מזהים  אנחנו  ביטוח.  חברת  הוא 

־חברות הליסינג כגורם בולט במערכת, ואנ
חנו עוסקים עכשיו במיפוי הנושא ובאיתור 

אנח זה.  מכיוון  העומס  להקלת  ־פתרונות 
ומנסים לפתוח  צווארי בקבוק  נו מחפשים 

השינוי שעברה המערכת נתן 
תשתית טובה מאוד לי וגם 
לנשיא גרוניס. זוהי מערכת 

עם שיח פנימי מפותח, 
שבוחנת את עצמה כל הזמן 
ופתוחה לביקורת עצמית, 

ואפשר לראות את התוצאות 
של כל אלה בשטח

צמצום הבר"עות בהליכים 
אזרחיים הקל את העומס. 
אנחנו נמצאים בדיאלוג עם 

איגוד חברות הביטוח, כי זיהינו 
שב־35% מכלל התביעות 

האזרחיות במערכת לפחות 
בעל דין אחד הוא חברת ביטוח

"אין לנו הרבה כלים חומריים למשוך לשיפוט עורכי דין מנוסים ובעלי מוניטין". עם הנשיא גרוניס
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הירה מבה שוזקוקים לת
  בנושא מזג אוויר?

 הסומנהחברה הגדולה וה - טק - מטאו
  בארץ בנושא המטאורולוגיהביותר 

  

המאפשר מתן חוות דעת מקצועיות ואמינות ארכיון אקלימי נרחב רשות החברה ב
 לשאילתות על תנאי מזג אווירמהירות תשובות  לשאילתות בנושא מזג אוויר. החברה נותנת

  .תביעות נזיקיןו, ביטוח אירועי נזקי טבע עבורחריגים 
  

מספקת דו"חות מזג אוויר לסקטור הביטוח  טק שירותים מטאורולוגיים בע"מ-מטאו
  שנה. 20-והמשפט מזה למעלה מ

  

במקרה של  .לבית משפטתצהיר כ ומחהוות דעת מחבאת המידע טק מספקת -מטאוחברת 
, מעמידה החברה לרשות לקוחותיה את שירותו של בבית המשפט צורך בעדות מקצועית

  .יו"ר האיגוד המטאורולוגי הישראליכיום , ד"ר נח וולפסון
  

  info@meteo-tech.co.il מייל.  03-6184384פקס.   03-6160598טל. 
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ועדה  הקים  למשל  גרוניס  הנשיא  אותם. 
לקביעת  האפשרות  את  לבחון  שתפקידה 
שיעור נכות אחיד שיחייב את כל הגורמים, 

־וכך תורגש הקלה גדולה בכל ההליכים המ
שפטיים שבהם מתעוררת שאלת הנכות. 

"גישור? המערכת לומדת את הנושא"

פני־גיל: האם אתה סבור שהליכי גישור 
יכולים לתת מזור לבעיית העומס?

להיות  צריך  לא  גישור  לדעתי,  בהחלט. 
הצ על  אותו  לכפות  צריך  ולא  ־אוטומטי 

שגישור  גדול  יותר  הרבה  סיכוי  יש  דדים. 
מהצדדים,  בא  לגישור  כשהרצון  פרי  יניב 
או כשההחלטה ללכת לגישור היא בעקבות 
בפני  השופט  מציף  שבו  משפט  בבית  דיון 
בהליך.  בפניו  שעומדים  הקשיים  את  כולם 
בכפייה,  אינה  לגישור  ללכת  ההחלטה  אז 
אלא מתוך רצון של כל צד ומהבנת התועלת 

להת צריך  שהגישור  מאמין  אני  ־שבהליך. 
נהל במקביל להליך ולא להביא להקפאה של 
ההליך. אפשר אולי לרווח את לוח הזמנים 
של ההליך במהלך הגישור, אבל איני סבור 
רצוי  לא  ההליכים.  כל  את  לעצור  שצריך 
מדי  רבה  להתארכות  יגרמו  גישור  שהליכי 

של ההליך עצמו. 
פני־גיל: האם יש לקבוע בתקנות הגדרות 

ממצות לסוגי התיקים שיופנו לגישור?
מאמין  אני  זאת  ועם  מהו"ת,  כיום  יש 
לשיקול  מרחב  להיות  צריך  שופט  שלכל 
אליו,  להיכנס  ראוי  שלא  ולעצמאות  דעת 
ולא ראוי להכתיב לשופט אילו תיקים הוא 
יפנה לגישור ואילו לא. ייתכן ששופט אחד 
יסבור שתיק מסוים מתאים לגישור, וחברו 
יחשוב אחרת. לכן אין מקום להתוות כללים 

נוקשים בסוגיה הזאת. 
נושא  את  לעומק  כעת  לומדת  המערכת 
עם  בשיתוף  וגם  מהו"ת  דרך  גם  הגישור, 
את  בוחנים  אנחנו  למשל,  הגישור.  מכוני 
להליך  מינימום  השאלה אם העלאת סכום 
גישור במסגרת מהו"ת ל־75 אלף שקל אינו 
המהו"ת.  ממעגל  מדי  רבים  תיקים  מוציא 

־יש כיום פתיחות לניהול הליכי גישור אפי

שופט  לעיתים  פליליים, שבהם  בתיקים  לו 
אצל  הקבוע  בתיק  כמגשר  משמש  אחד 

שופט אחר. 
באופן  עולה  בגישור  כשעוסקים  לשם: 

גי בוררות חובה. מהי  ־טבעי השאלה של 
שתך בנושא?

בין  מחלוקת  שררה  זה  שבנושא  ידוע 
נשיא בית המשפט העליון לשר המשפטים 

־היוצא, אך המחלוקת לא השפיעה על שי
מעדיף  אני  לשר.  הנשיא  בין  הפעולה  תוף 
המחלוקת  לתוך  ראשי  את  להכניס  שלא 

הגורמים החתו בין שני  ־החריפה שהייתה 
המ בית  למנהל  שלי  המינוי  כתב  על  ־מים 

שפט.
לשם: במחלוקת הזאת אתה מעדיף את 

הקו הדיפלומטי?
אני סבור שבעניין שבו שני הממונים עליי 
שאביע  נכון  יהיה  לא  בדעותיהם,  חלוקים 

בראיון דעה לכאן או לכאן.
לשם: האם נבחנה האפשרות להקל את 

פעי דין  עורכי  מינוי  באמצעות  ־העומס 
באנ שמקובל  כפי  לשעה  כשופטים  ־לים 

מן  דין  עורכי  שם  הברית,  ובארצות  גליה 
השורה מכהנים במשרה חלקית כשופטים, 
בתיקים  ודנים  הצהריים,  אחר  כלל  בדרך 

בהיקפים לא גדולים?
העומס  לוגיסטית.  בעיה  לנו  יש  ראשית 
אינו רק על השופטים אלא גם על המבנים 
אולמות  ועל  המשפט  בתי  את  המשמשים 

־המשפטים, שרבים מהם מאוישים עד לש
בחשבון  להביא  יש  שנית  מאוחרות.  עות 
שעל עורך דין שישמש כשופט לשעה יחולו 
מגבלות אתיות שעלולות להגביל מאוד את 
עבודתו כעורך דין. זה נושא שיש לטפל בו 
בזהירות כדי לא לפתוח פתח לטענות כאלה 

ואחרות.
־פני־גיל: זאת אומרת שאתה תומך במה

לך כזה?
־אני תומך בו מאוד. אני סבור שישנם נו

להשקיע  צורך  אין  שבאמת  ותיקים  שאים 
בהם זמן שיפוטי של שופט מקצועי במשרה 
קבועה, ואפשר להכריע בהם בקלות יחסית. 

אני מאמין שהגישור צריך 
להתנהל במקביל להליך 
ולא להביא להקפאה של 
ההליך. לא רצוי שהליכי 
גישור יגרמו להתארכות 
רבה מדי של ההליך עצמו

אפשרויות הקידום במערכת 
המשפט הן דלות. לדוגמה, 
לאחרונה התמודדו כ־40 

מועמדים על תפקיד אחד 
של שופט בבית המשפט 

המחוזי. כדי להקל מעט את 
קשיי הקידום הושגו הבנות 
ממשרד האוצר לאפשר 

מתן תואר של שופט בכיר 
לשופט שצבר ותק ניכר

אמנם דין פרוטה כדין מאה, 
אבל כשהמשאבים שלך 

מוגבלים, עדיף לתעל אותם 
לצורך הטיפול במאה. אסור 
לנטוש את הפרוטה, אבל 

בהחלט אפשר לשקול דרכים 
יצירתיות לטפל בה
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כשהמ אבל  מאה,  כדין  פרוטה  דין  ־אמנם 
אותם  לתעל  עדיף  מוגבלים,  שלך  שאבים 
את  לנטוש  אסור  במאה.  הטיפול  לצורך 
הפרוטה, אבל בהחלט אפשר לשקול דרכים 

יצירתיות לטפל בה.
פני־גיל: אם כך, כיצד אתה מתכוון לקדם 

את הנושא?
נדרשת  לעיתים  פשוט.  לא  תהליך  זהו 

מו ואז  משנה,  חקיקת  או  ראשית  ־חקיקה 
פיעות בדרך משוכות שיש לעבור, בין שזה 
את  רואה  תמיד  שלא  המשפטים  משרד 
הדברים עין בעין איתנו ובין שאלה הכנסת 

וועדותיה. אלה תהליכים שלוקחים זמן.

"שיטת הפנסיה מקשה את הפרישה"

לנ שיוחסה  אמירה  שמענו  ־פני־גיל: 
רוצה  אינו  כי  העליון,  המשפט  בית  שיא 

לא  שופטים  של  מוקדמת  לפרישה  לגרום 
הפנסיה  בתנאי  לפגוע  לא  כדי  מתאימים 
להשאיר  הצדקה  יש  לדעתך  האם  שלהם. 
במערכת שופט בעייתי רק כדי לא לפגוע 

בו?
הדברים,  את  אמר  לא  הנשיא  להבנתי 
של  לפנסיה  אשר  זו.  בצורה  שלא  ובוודאי 
מאוד.  בעייתי  נושא  זהו  אכן  השופטים, 
כידוע, עד סוף 1999 נהנו שופטים מפנסיה 
תקציבית, והיו תחנות ביניים לפרישה לפני 
גיל 70. שופט שפרש לאחר תקופת שיפוט 
זכה   ,70 לגיל  לפני שהגיע  משמעותית, אף 
בפנסיה שאיפשרה לו קיום בכבוד. סיפורם 
1999 שונה בת־  של השופטים שמונו מסוף
־כלית. הם זכאים לפנסיה צוברת בלבד. לד

עתי, כששונו הסדרי הפנסיה של השופטים 
בשנת 1999, איש לא העריך את המשמעות 

של השינוי. ברגע שאתה נמצא במשטר של 
פנסיה צוברת, אין לך תחנות יציאה. גם אם 

הפ מבוטלת,  לא  תקופה  כשופט  ־כיהנת 
יח מצומצמת  היא  לה  זכאי  שאתה  ־נסיה 

סית. שופט שמונה לאחר שנת 1999 ויפרוש 
כשעדיין נותר לו אופק חיים ארוך, לא יוכל 
להתקיים מהפנסיה שלו ויהיה חייב למצוא 
האופק  כי  ברור  אחרים.  עיסוקים  לעצמו 
השיפוט  מכס  שפרש  מי  של  התעסוקתי 
בתחילת שנות ה־60 לחייו אינו דומה כלל 
בהרבה  צעיר  אדם  של  התעסוקתי  לאופק 
שאין לו מגבלות דוגמת אלה המוטלות על 
היום  יש  תחום  בכל  כמעט  בדימוס.  שופט 
הסדרי פרישה מוקדמים המביאים בחשבון 
תהליכי שחיקה טבעיים שאדם עובר בשנים 
הפנסיה  הסדרי  בגלל  עבודה.  של  ארוכות 
של 1999, דווקא שופטים שעובדים בעומס 

"שיטת הפנסיה הצוברת מקשה מאוד על שופט שמרגיש שחוק לפרוש בטרם הגיע לגיל 70". שפיצר
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אינם  שחיקה  תהליכי  עוברים  וחלקם  כבד 
לז צריך  לפרוש.  לעצמם  להרשות  ־יכולים 

כור שהמחוקק עצמו קבע בזמנו בחוק בתי 
מתוך  לשופטים,  יציאה  תחנות  המשפט 
במלאכת  הכרוכים  ובעומס  בקושי  הכרה 
המרגיש  לשופט  לאפשר  ובצורך  השיפוט 

־מותש לרדת מהסוס ולצאת לפרישה מכוב
דת הראויה לשופט בדימוס. שיטת הפנסיה 
שמרגיש  שופט  על  מאוד  מקשה  הצוברת 

שחוק לפרוש בטרם הגיע לגיל 70. 
לשם: אתה מציג בעיה קשה. נניח שאדם 
מתמנה לשיפוט בגיל 40 ולא צבר הון ניכר 
מעיסוקו כעורך דין קודם למינוי. אדם כזה 
יוכל לשקול  ולא  זקוק למשכורתו כשופט 
פרישה לפני גיל 70 גם אם הוא חש שחיקה 
כן,  על  יתר  החומר.  ועייפות  משמעותית 
גם המערכת תרגיש חוסר נוחות רב וקושי 
אנושי בהוצאתו של שופט כזה, אפילו אם 

־עייפותו ושחיקתו ייתנו את אותותיהן בע

בודתו השיפוטית. 
ציבורית  ועדה  הוקמה  בעיה.  יש  אכן 
בראשות שר המשפטים לשעבר משה נסים 
שהיא  מקווה  ואני  הזו,  הסוגיה  לבחינת 
להיות  צריכה  לדעתי  ראוי.  פתרון  תמצא 
פנסיית גישור לשופט שהמערכת מזהה את 
כי  לציין  חשוב  זאת  עם  בפרישתו.  הצורך 
בקומץ מצומצם מאוד של שופטים  מדובר 
להיפרד  יש  כי  סבורה  באמת  שהמערכת 

־מהם. כששופט נקלע כיום למצוקה או שמ
סתמנת אצלו בעיה כלשהי בתפקוד, אנחנו 
בתי  נשיאי  הבעיה.  את  מאתרים  כל  קודם 
כיום ערניים מאוד לאיתור סימני  המשפט 

־מצוקה אצל שופטים. אם שופט נקלע למ
לעזור  מתגייסת  המערכת  בכתיבה,  צוקה 
לכתיבה  זמן  לו  מפנים  הבעיה,  בפתרון  לו 
ואנחנו עומדים לרשותו כדי לסייע לו בכל 
הוא  כתיבה  למצוקת  שנקלע  השופט  דרך. 
בדרך כלל השופט החרוץ שמקבל על עצמו 

נשיאי בתי המשפט ערניים 
מאוד לאיתור סימני מצוקה 

אצל שופטים. אם שופט נקלע 
למצוקה בכתיבה, המערכת 
מתגייסת לעזור לו בפתרון 

הבעיה, מפנים לו זמן לכתיבה 
ואנחנו עומדים לרשותו כדי 

לסייע לו בכל דרך

ביצועי מערכת נט המשפט
שיפור ינואר 2013ינואר 2012

13% 9,700,00011,000,000מספר פעולות במערכת ביממה

12% 187 אלפיות השנייה לפעולה בממוצע212 אלפיות השנייה לפעולה בממוצעביצועי המערכת הפנימית

64% 630,0001,033,000מספר פעולות באתר עורכי הדין ביממה

39348% אלפיות השנייה לפעולה בממוצע580 אלפיות השנייה לפעולה בממוצעביצועי אתר עו"ד

30,000 דפים בזמן ממוצע של 2.5 שניותאין נתוניםמספר דפים )hits( ביממה באתר עו"ד

10,40010,8004%מספר פקסים שנשלחים ביממה

9,50010,4009.5%בקשות חדשות ביממה

18,50020,0008%מספר החלטות שנחתמו ביממה

32,00035,00010%מספר המצאות )דיוורים מכל הסוגים(

3,3203,6008.5%זימונים ביממה

7,2709,40029%מספר דיונים הנקבעים ביממה

3,8503,9904%מספר פרוטוקולים שנחתמים ביממה

 נתונים: הנהלת בתי המשפט
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"אנחנו והנציב לא..."



לכ צריך  כשהוא  ואז  תיק,  ועוד  תיק  ־עוד 
כי  תוב את פסקי הדין, הוא מגלה באיחור 
קיבל על עצמו עומס יתר. זה נובע לעיתים 
מהערבות ההדדית בין השופטים. כששופט 
במטרה  למאמץ  חבריו  מתגייסים  חולה, 
לא  לו.  הקבועים  במשפטים  דחיות  למנוע 
תמיד זה אפשרי כי ייתכן שתיקים מסוימים 
נמצאים בעיצומו של הליך ההוכחות, אבל 
תיקים שאפשר להעביר יועברו באותו היום 

לשופט אחר. 
שהמערכת  מדבריך  מבין  אני  פני־גיל: 
רואה בעיה בשופטים אחדים בלבד, והרוב 

המכריע של השופטים מתפקדים כראוי.
שהמערכת  המעט  מתי  את  בהחלט. 
למנות  אפשר  מהם  להיפרד  שיש  סבורה 

למער אין  אחת.  יד  מאצבעות  פחות  ־על 
לשופ להציע  אלטרנטיביים  תפקידים  ־כת 

פרישה  דרך  להם  ולכן מחפשים  טים אלה, 
כאמור,  אבל  ודיסקרטית.  מכובדת  ראויה, 

אלה מקרי קיצון שמטבע הדברים מושכים 
הרבה אש. 

"הביקורת? לא גורמת לפחיתות כבוד"

פני־גיל: בכל זאת, מן הדו"ח האחרון של 
גידול  שיש  עולה  השופטים  קבילות  נציב 

במספרן של התלונות המוצדקות.
גם  נרשמו  הזה  הגידול  בתוך  ראשית, 
להביא  צריך  שנית,  דיינים.  נגד  תלונות 
הגידול במספר השופטים.  גם את  בחשבון 
את  לחשב  צריכה  הנכונה  הסטטיסטיקה 
כמות התלונות המוצדקות לשופט. אם 101 
כ־700  נגד  בשנה  מוצדקות  נמצאו  תלונות 
ואותן  ורשמים מכהנים במערכת,  שופטים 
תלונות נוגעות ל־700 אלף תיקים הנפתחים 
מדי שנה, אזי האחוז הממוצע של התלונות 
נגד השופט היחיד הוא נמוך בכל קנה מידה. 
תלונות  ]נציב  הנציב  החלטות  מזו,  יתרה 
- המערכת[ מעוררות  הציבור על שופטים 

מעת לעת שאלות ונושאים שאנו לא רואים 
עין בעין עם הנציב.

פני־גיל: הנציב קפדן מדי לדעתך?
אני לא מתייחס לשאלת הקפדנות, אלא 
מהות  בין  הגזרה  גבולות  הגדרת  לשאלת 
להתנהלות. כידוע, הנציב אינו רשאי לבקר 
את  אלא  שופטים,  של  מהותיות  החלטות 
תחום  כמובן  יש  זה  בנושא  התנהלותם. 
אפור. לדוגמה, לאחר מתן פסק דין פנה בעל 
דין בבקשה לפרוס לשלושה תשלומים את 
הסכום שנפסק נגדו. השופט נעתר לבקשה 
הצד  שכנגד.  הצד  תגובת  את  שביקש  בלא 

־שכנגד הגיש תלונה, והנציב מצא אותה מו
־צדקת. מתעוררת השאלה אם מדובר בהח

לטה שיפוטית או בהתנהלות השופט.
שו התנהלות  על  מוצדקות  תלונות  ־יש 

פטים. שופטים מחויבים להקפיד על סגנון 
מילה שה כל  כי  ולזכור  הדיון  ־ועל תרבות 

שופט אומר באולמו היא בעלת עוצמה רבה 

מנהלי בתי המשפט לדורותיהם

 יהושע אייזנברג
1952-1968

 יצחק רביבי
1994-1998

 משה נכט
1968-1985

 דן ארבל
1998-2004

 אריה הגר
1985-1989

 בעז אוקון
2005-2006

 מרדכי בן־דרור
1989-1990

 משה גל
2006-2013

 יעקב קדמי
1990-1994

 מיכאל שפיצר
 2013-
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יותר משיח רגיל שבין אדם לחברו. לנציב יש 
חשיבות רבה ככלי בקרה מאזן בין הציבור 
הוא  פחות חשוב  ולא  נוסף  כלי  לשופטים. 

־השיח הישיר בין עורכי הדין למערכת השי
־פוטית. שיח כזה פותר בעיות בצורה המיט

בית. ישנם נשיאים שדלתם פתוחה, אוזנם 
קשובה וליבם מבין והם מקיימים שיח פורה 
שכמעט  יודע  אני  הדין.  עורכי  לשכת  עם 
בכל המחוזות יש היום דיאלוג שוטף. הקשר 
כיום בין המערכת ללשכת עורכי הדין הוא 
מצוין. הלשכה היא שותפה חשובה ועניינית 
להצפת בעיות ולמציאת פתרונות, ומתקיים 

איתה דיאלוג פתוח ופרודוקטיבי. 
פני־גיל: אתה סבור שהביקורת של נציב 
הציבור  שרוחש  בכבוד  פוגעת  הקבילות 

לשופטים?
לפחיתות  גורמת  אינה  עצמה  הביקורת 

לנו קושי עם האספקט הפ יש  ־כבוד, אבל 
את  לפרסם  לנו  אסור  החוק,  לפי  רסומי. 
לעת  מעת  זאת,  למרות  הנציב.  החלטות 
הנציב  החלטות  בתקשורת  מתפרסמות 

בת עוסקת  שהתקשורת  מובן  ־בתלונות. 
התנגחות  בפרסום  ויש  שהתקבלו,  לונות 
עם השופט הגורמת לשופטים לתסכול רב, 
עוסקת  שבו  השופט  וגם  אנחנו  שגם  כיוון 

התלונה מנועים מלהגיב מעל דפי העיתון. 
שכדאי  סבורה  המערכת  האם  לשם: 
האם  בולטים?  דין  עורכי  לשיפוט  למשוך 
הפרישה  וחובת  הצוברת  הפנסיה  בעיית 
70 אינן מציבות מכשול בפני גיוס עו־  בגיל

להתמנות  ורוצים  מוניטין  שצברו  דין  רכי 
בגיל  אפילו  או   55 בגיל  למשל  לשופטים 

מעט מבוגר יותר?
־אנחנו כמובן רוצים למשוך לשיפוט עור

כי דין מנוסים ובעלי מוניטין. אין לנו הרבה 
־כלים חומריים למשוך אותם. אם נציע לעו

רך דין כזה לבוא לכהן בבית המשפט המחוזי 
בתל אביב בלשכה משותפת עם עוד שופט 
הוא  ולאולם  משפטיים,  עוזרים  שני  ועם 
חמש  בקומה  האקווריומים  אחד  את  יקבל 
שהוסבו  פנימיים  לחללים  )הכוונה  שש  או 
בצוק העיתים לאולמות קטנים ללא חלונות 

- י"ל, אפ"ג(, ברור שאין כאן תמריץ חומרי. 
איז להוריד  יצטרך  דין  עורך  ־ברור שאותו 

שהו אפס מההכנסה שלו, כי אם הוא עורך 
דין בכיר ומומחה בתחומו, אין לנו שום דרך 
הפרטי.  בסקטור  הכנסתו  עם  להתחרות 
אבל מתברר שאנשים ראויים שמחים לבוא 
אלינו. יש תחושת שליחות עמוקה, ואנחנו 
מזהים אותה דווקא אצל עורכי דין בכירים 
שחשים שהגיעו למעמד מתאים וכבר עשו 

כשו להשפיע  רוצים  הם  ועכשיו  ־לביתם, 
לתרום  מה  יש  בכירים  דין  לעורכי  פטים. 
פניות  לעת  מעת  יוזמים  ואנחנו  למערכת, 
לעורכי דין שנראים לנו מתאימים לשפיטה. 

אנחנו עושים זאת בהצנע, ברוגע. 
מיון  תהליך  עובר  למערכת  מועמד  כל 
זהה, אם הוא פרופסור למשפטים ואם הוא 
עורך דין בכיר. המועמד צריך לעבור מסלול 
של  "גיבושון"  גם  ובכללו  מיון  של  מובנה 

־שבוע במסגרת סגורה שבו בוחנים את כי
שוריו, את אישיותו ואת תכונותיו.

כגיל פרישה של שופטים   70 גיל  לשם: 
־נקבע כבר בשנותיה הראשונות של המדי

נה. מאז עלתה תוחלת החיים בשנים רבות, 
נבחן  האם  החדש.   60 הוא   70 גיל  והיום 
שינוי גיל הפרישה לפחות לגבי מי שהתמנו 

כשופטים בגיל מבוגר יחסית?
לתפקד  אדם  יכול  שבהן  השנים  מספר 
אני  מאוד.  אינדיבידואלי  הוא  כשופט  טוב 
כרגע  המתנהלים  לדיון  או  לבדיקה  ער  לא 

בע שופטים  של  הפרישה  גיל  שינוי  ־על 
נכון  נראה   70 גיל  בעיניי  השונות.  רכאות 

כגיל פרישה. 
בכיר"  "שופט  התארים  האם  פני־גיל: 

ו"רשם בכיר" מועילים למערכת?
שופטים  רק  נשיא  לסגני  מתמנים  כיום 
המקבלים תפקידי ניהול. התואר סגן נשיא 

־צמוד כיום לתפקיד ניהולי. אפשרויות הקי
לדוגמה,  דלות.  הן  המשפט  במערכת  דום 
40 מועמדים על תפ־ ־לאחרונה התמודדו כ
המחו המשפט  בבית  שופט  של  אחד  ־קיד 

היו  מהמתמודדים   25 לפחות  להערכתי  זי. 
לבחור  צריך  אבל  לתפקיד,  ביותר  ראויים 

ישנם נשיאים שדלתם פתוחה, 
אוזנם קשובה וליבם מבין והם 
מקיימים שיח פורה עם לשכת 

עורכי הדין. היום הקשר בין 
המערכת ללשכת עורכי הדין 

הוא מצוין. הלשכה היא שותפה 
חשובה ועניינית להצפת בעיות 
ולמציאת פתרונות, ומתקיים 

איתה דיאלוג פתוח ופרודוקטיבי

יש תלונות מוצדקות על 
התנהלות שופטים. שופטים 

מחויבים להקפיד על סגנון ועל 
תרבות הדיון ולזכור כי כל מילה 

שהשופט אומר באולמו היא 
בעלת עוצמה רבה יותר משיח 

רגיל שבין אדם לחברו

הנציב אליעזר גולדברג

פעילות  מקיימות  דרגיהן,  לכל  השלטון,  רשויות 
וגובר.  הולך  שהיקפה  ענפה,  כלכלית-מסחרית 
חלים  ולצדו  זו,  פעילות  על  חל  המינהלי  המשפט 
המשפט  מתחום  וכללים  עקרונות  גם  עליה 
נורמטיבית.  כדואליות  הידועה  במתכונת  הפרטי, 
מוקדש  מינהלי  משפט  בסדרה  השלישי  הספר 
הרשויות,  של  בפעילותן  הכלכלי-מסחרי  לפן 
המשפט  עקרונות  של  משולבת  החלה  המחייב 
הספר  זו.  פעילות  על  הפרטי  והמשפט  המינהלי 
באמצעות  רשויות  של  מסחריות  בהתקשרויות  דן 
ובתמיכות  מינהליות  בהבטחות  וחוזים,  מכרזים 

רשויות  של  אחריותן  בהיקף  מעניקות,  שרשויות 
בזירה  הפועלים  בתאגידים  גורמות,  שהן  לנזקים 
זיכיונות  בהענקת  דו-מהותיים,  כגופים  הציבורית 
של  המקרקעין  ניהול  על  החל  ובדין  רשויות  מאת  

המדינה ושל רשויות אחרות.

הפקולטה  דקאן  לשעבר  ברק-ארז,  דפנה 
באוניברסיטת  המניין  מן  ופרופסור  למשפטים 
תל-אביב, מכהנת כשופטת בית המשפט העליון. 

הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת וכולל כ-800 עמודים 
)כולל מפתחות(.
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מאת: דפנה ברק-ארז
כרך שלישי בסדרה משפט מינהלי - מהדורה 2013

              
המחירים כוללים מע"מ

המבצע בתוקף עד 31.5.2013

במקום 1,620 ש"ח
1,190 ש"ח רכישת

הסדרה
)כרכים א', ב', ג'(

במקום 700 ש"ח
600 ש"ח

כרך ג
חדש

הצעה מיוחדת לרגל 
צאתו של כרך ג'

משפט מינהלי
דפנה ברק-ארז

השלטון,  רשויות  של  פעילותן  את  מסדיר  המינהלי  המשפט 

סיפור  באחרון הפקידים.  וכלה  - החל בממשלה  דרגיהן  כל  על 

המדינה  של  סיפורה  הוא  המינהלי  המשפט  של  התפתחותו 

ומורכבים  ענפים  שלטוניים  במנגנונים  המאופיינת  המודרנית, 

הספר  והכלכלה.  החברה  בחיי  גוברת  מינהלית  ובמעורבות 

משפט מינהלי כולל דיון מקיף בעקרונותיו של תחום משפטי זה 

במתכונת המציעה ניתוח מדוקדק של הכללים המשפטיים, לצד 

הבנה של תהליכי העומק ושאלות היסוד של התחום - בהקשרה 

הדיון  בפרט.  הישראלי  ובהקשר  בכלל  המודרנית  המדינה  של 

במעבר  הכרוכים  המשמעותיים  לשינויים  התייחסות  תוך  נערך 

לדפוסי פעולה של הפרטה ורגולציה. הספר כולל ששה שערים: 

המינהלי,  ההליך  המינהלית,  הסמכות  מינהלי,  למשפט  מבוא 

שיקול הדעת המינהלי ותוצאות הפגם המינהלי.

פרופסור דפנה ברק-ארז, פרופסור מן המניין, מופקדת הקתדרה 

ומנהלת מרכז-על צגלה למחקר  קולטון  וביטחון ע”ש  למשפט 

אוניברסיטת  של  למשפטים  בפקולטה  המשפט  של  בינתחומי 

תל-אביב,  היא מומחית למשפט ציבורי )מינהלי וחוקתי(. 
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רשויות השלטון, לכל דרגיהן, מקיימות פעילות כלכלית-מסחרית ענפה 

שהיקפה הולך וגובר. המשפט המינהלי חל על פעילות זו, ולצדו חלים 

עליה גם עקרונות וכללים מתחום המשפט הפרטי, במתכונת הידועה 

כדואליות נורמטיבית. הספר  השלישי בסדרה משפט מינהלי מוקדש 

לפן הכלכלי-מסחרי בפעילותן של הרשויות, המחייב החלה משולבת 

של עקרונות המשפט המינהלי והמשפט הפרטי על פעילות זו.

מכרזים  באמצעות  רשויות  של  מסחריות  בהתקשרויות  דן  הספר 

בהיקף  מעניקות,  שרשויות  ובתמיכות  מינהליות  בהבטחות  וחוזים, 

גורמות, בתאגידים הפועלים בזירה  אחריותן של רשויות לנזקים שהן 

על  החל  ובדין  רשויות  מאת  בזיכיונות  דו-מהותיים,  כגופים  הציבורית 

ניהול המקרקעין של המדינה ושל רשויות אחרות.

מן  ופרופסור  למשפטים  הפקולטה  דקאן  לשעבר  ברק-ארז,  דפנה 

המניין באוניברסיטת תל-אביב, מכהנת כשופטת בית המשפט העליון. 
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מנהל בתי המשפט מיכאל שפיצרהראיון

"אנחנו והנציב לא..."



פעילות  מקיימות  דרגיהן,  לכל  השלטון,  רשויות 
וגובר.  הולך  שהיקפה  ענפה,  כלכלית-מסחרית 
חלים  ולצדו  זו,  פעילות  על  חל  המינהלי  המשפט 
המשפט  מתחום  וכללים  עקרונות  גם  עליה 
נורמטיבית.  כדואליות  הידועה  במתכונת  הפרטי, 
מוקדש  מינהלי  משפט  בסדרה  השלישי  הספר 
הרשויות,  של  בפעילותן  הכלכלי-מסחרי  לפן 
המשפט  עקרונות  של  משולבת  החלה  המחייב 
הספר  זו.  פעילות  על  הפרטי  והמשפט  המינהלי 
באמצעות  רשויות  של  מסחריות  בהתקשרויות  דן 
ובתמיכות  מינהליות  בהבטחות  וחוזים,  מכרזים 

רשויות  של  אחריותן  בהיקף  מעניקות,  שרשויות 
בזירה  הפועלים  בתאגידים  גורמות,  שהן  לנזקים 
זיכיונות  בהענקת  דו-מהותיים,  כגופים  הציבורית 
של  המקרקעין  ניהול  על  החל  ובדין  רשויות  מאת  

המדינה ושל רשויות אחרות.

הפקולטה  דקאן  לשעבר  ברק-ארז,  דפנה 
באוניברסיטת  המניין  מן  ופרופסור  למשפטים 
תל-אביב, מכהנת כשופטת בית המשפט העליון. 

הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת וכולל כ-800 עמודים 
)כולל מפתחות(.
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־אחד בלבד. כדי להקל מעט את קשיי הקי
דום הושגו הבנות ממשרד האוצר, לאפשר 
שצבר  לשופט  בכיר  שופט  של  תואר  מתן 
או  ניהולית  למשרה  ולא התמנה  ניכר  ותק 
צריך  הקדנציות  חוק  שבעקבות  לשופט 

לסיים קדנציה של נשיא או של סגן נשיא. 
שהמחלקה  מהשטח  תחושה  יש  לשם: 
המחוזי  המשפט  בבית  שהוקמה  הכלכלית 
בתל אביב היא הצלחה. היא הביאה איתה 
התמקצעות וידע וקיצרה עד מאוד את הזמן 

־הנדרש להכרעות בעניינים המובאים לפת
דומים  מודלים  לפתח  כוונה  יש  האם  חה. 

בבתי משפט אחרים או בתחומים נוספים?
בית  במבנה  שדנה  מ־1997  אור  ועדת 

השופ של  בהתמקצעות  ועסקה  ־המשפט 
טים כבר המליצה על הכיוון הזה. אני חושב 
המחלקה  של  והניסיון  נכון,  הזה  שהכיוון 
הצלחה.  בהחלט  הוא  אביב  בתל  הכלכלית 
בו,  בתחום שהוא מתמחה  עוסק  כששופט 
את  לבחון  צריך  אחרת.  נראים  הדברים 
השאלות באיזו מידה וכיצד יש להרחיב את 
המודל הזה לבתי משפט נוספים ולתחומים 

נוספים, למשל תחום הקניין הרוחני.

"נט המשפט? מקדימה את זמנה"

ראיון  לסיים  אפשר  שאי  מובן  פני־גיל: 
נט  על  לדבר  בלי  המשפט  בתי  מנהל  עם 
לבעייתיות  להתייחס  תוכל  המשפט. האם 

של המערכת ולתלונות עליה?
נט המשפט היא חזון שנהגה כשעדיין לא 
היו הכלים התכנוניים או משאבי המחשוב. 
של  הקשיים  כל  ועם  מדהים,  חזון  היה  זה 

־המערכת, איני חושב שתמצאו שופט שמו
כן לוותר עליה ולחזור למצב הקודם. הבעיה 
מתמקדת כיום בשני מישורים: האחד הוא 

־התפעול השוטף והתקלות, והשני הוא הבי
־רוקרטיה שהמערכת יוצרת. תהליך ההשת

חררות מתיק הנייר והמעבר לתיק וירטואלי 
והפסי הפרקטית  ברמה  מאוד  קשה  ־הוא 

שבעת  ותיקים  לשופטים  בעיקר  כולוגית, 
כתיבת פסק הדין רגילים לפרוס סביבם את 

מסמכי הנייר שבתיק. 

בנט  מדהים  שימוש  להיקף  היום  הגענו 
ביום. בש־ 11 מיליון פעולות  ־המשפט - כ

עות השיא הגענו כבר ל־2,600 משתמשים 
במערכת בו בזמן. שיפרנו את זמני התגובה 
עורכי  באתר  הפעולות  השנייה.  לאלפיות 

הדין עלו מ־630 אלף למיליון ליום. 
נמ ואנחנו  ויקרה,  ענקית  מערכת  ־זאת 
לע כדי  הזנב  אחרי  בריצה  תמיד  ־צאים 

את  והתשתיות.  החומרה  בחידושי  מוד 

הספר  לפי  להחליף  יש  למשל,  הקצה,  ציוד 
אילו עקב  שנים.  ארבע  או  לשלוש  ־אחת 

צים תקציביים אנחנו מחליפים אותו אחת 
וזה כמובן משפיע  לשבע או שמונה שנים, 

החד המשפט  בבתי  העבודה.  איכות  ־על 
שים שבנינו התקנו ציוד חדיש, ורואים את 
ההבדל. המערכת טובה ורצינית, והיא זכתה 
להכיר  חייבים  שלה.  התכנון  על  בפרסים 
 בכך שזו מערכת המקדימה את זמנה. 

"אנחנו יוזמים פניות לעורכי דין שנראים לנו מתאימים לשפיטה". שפיצר

אפריל 2013  52 ׀ עורך הדין 

מנהל בתי המשפט מיכאל שפיצרהראיון

"אנחנו והנציב לא..."


