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דבר העורכת
לימור זרגוטמ
הדוח השנתי של הנהלת בתי המשפט לשנת  2016מראה שבסו שנה זו כיהנו במערכת בתי
המשפט )כולל בבתי הדי לעבודה(  722שופטי ושופטות .בשנת  2016נפתחו  810,685תיקי
חדשי ,נסגרו  793,371תיקי ומספר התיקי שעדיי לא הסתיימו עמד על  .560,098מספרי
אלו מדגימי עד כמה מרכזית מערכת המשפט בישראל 722 :שופטי ושופטות המטפלי
במעל למיליו תיקי בשנה ,במדינה שאוכלוסייתה מונה כשמונה מיליו נפש .מספרי אלו
מעידי על תופעת המשפטיזציה ,שבה כמעט כל סכסו ,מוצא את דרכו לבית המשפט ,וכל
סוגיה הנתונה במחלוקת נמסרת כמעט אוטומטית להכרעת בתי המשפט ,לעיתי תו דילוג
בעייתי על מוסדות ומנגנוני אחרי המאפייני חברה דמוקרטית.
אי חולק כי מערכת המשפט מהווה אחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה בישראל והיא
בעלת השפעה רבה על החברה בישראל .כל תלמיד תיכו לומד כחלק משיעורי האזרחות
שמערכת המשפט חיונית לצור השמירה על איזוני ובלמי למול שתי הרשויות האחרות –
הרשות המחוקקת והרשות המבצעת; שמערכת המשפט חיונית לצור הגנה על כל קשת
הזכויות ומימוש; שללא מערכת משפט עצמאית ,ג החוק הטוב ביותר ייכשל ולא ישיג את
מטרותיו .מוכרת היטב ג העצמאות המוסדית של מערכת המשפט המתקיימת לצד העצמאות
האישית של כל שופט ושופטת .פחות מוכרי ה הליכי השינוי העוברי בשני העשורי
האחרוני על מערכת המשפט ושופטיה .הליכי שנוגעי לצורת השפיטה ,הליכיה ,מינוי
שופטיה ,הבטחת עצמאותה ועוד.
גיליו הנושא ש לו למטרה לעסוק בשינויי אלו ,תו ניסיו לשרטט את דמותה העתידית
של מערכת המשפט ושל שופטיה ,שכ העיסוק הרב סביב המשפט מוביל לעיסוק במערכת
השפיטה ובשופטי עצמ .מושאי המחקר כבר אינ רק תוצרי השפיטה )פסקי הדי( ,אלא
מערכת השפיטה והשופטי עצמ .השאלות העוסקות בשפיטה ובשופטי ה מטבע
מעמיקות ורב תחומיות ,ויעיד על כ מגוו המאמרי המופיעי בגיליו זה .לקורא מובטח
מסע מרתק ועכשווי בנבכי השפיטה בישראל.
המאמר הפותח את הגיליו ,מאת ד"ר הדר מסורי ,מציג תובנות חשובות בנוגע לתיקו 113
לחוק העונשי ,התשל"ז– ,1977שיצר הבנייה מפורטת וקשיחה של שיקול הדעת השיפוטי
בנוגע לגזרי הדי .הבנייה זאת כוללת פרמטרי רבי לכל שלב בהפעלת שיקול הדעת ,תו
חובת נימוק מלאה של התהלי .המאמר הוא תולדה של מחקר איסו נתוני מזוויות הסתכלות
שונות של בעלי תפקיד הלוקחי חלק באותו תהלי לגבי אות מקרי ,וה :שופטי ,תובעי
וסניגורי .הממצאי מורכבי מראיונות ,תצפיות וניתוח גזרי די .הדגש במחקר זה נית לרובד

לימור זרגוטמ

הסובייקטיבי של הפעלת שיקול הדעת ,וזאת בהתא לגישה הקונסטרוקטיביסטית ,לפיה
המידע מקורו בתהליכי פנימיי בתו האד.
המאמר השני בגיליו ,מאת ד"ר אס הרדו ,עוסק בהכרעת הדי כאשר הנאש מודה ,א
שיתכ שלא הוכחו יסודות העבירה או שהאישו מבוסס על ראיות פסולות" .תופעת המשפט
הפיקטיבי" ,כפי שמכנה אותה המאמר ,מודגמת באמצעות פסיקה העוסקת בעבירות מי
מקוונות .מהוכחת התופעה עובר המאמר להצביע על מכלול של בעיות שהיא גורמת ,עד כדי
פגיעה בעקרונות עליה מושתתת המערכת .המאמר ממשי ומציע פתרונות מכיווני שוני:
התנהלות סניגוריאלית אסטרטגית ,רפורמה חקיקתית ,מודעות שיפוטית ותשומת לב אקדמית.
המאמר השלישי ,של פרופ' סוזי נבות ,עוסק בהנמקות של בית המשפט העליו בתחו
המשפט החוקתי .המאמר ,המהווה חלק מפרויקט בינלאומי רחב יריעה שיצא כספר ,משלב
מחקר איכותני וכמותני של  40פסקי די בולטי ,אלה הנחשבי בקהילה המשפטית המקומית
כפסקי הדי החשובי ביותר והמופיעי ברוב ברשימות הקריאה של הקורסי במשפט חוקתי
בפקולטות למשפטי השונות .המאמר כולל ג את פרק הסיכו של המחקר ,שנכתב על ידי
שלושת העורכי והוא הפרק המסכ של הספר ,המביא את תוצאות הניתוחי הסטטיסטיי מ
 19המדינות שהשתתפו במחקר.
המאמר הרביעי ,של פרופ' משה בר ניב ופרופ' ר לחמ ,בוח את המניעי שהביאו
שופטי ,המכהני בבתי משפט שלו ומחוזי ,לרצות לכה כשופטי .המחקר הייחודי
והראשו מסוגו מבוסס על ניתוח אמפירי של שאלוני שמילאו השופטי עצמ בשני מועדי,
בהפרש של עשור זה מזה .הממצאי מראי שהמניעי להתמנות לכהונה לא השתנו לאור
השני וה בעיקר מניעי "פנימיי" שבמהות התפקיד השיפוטי )כגו עניי ,רצו לעשות
צדק( ,בעוד שהמניעי "החיצוניי" )כגו ,שכר ,קביעות( ה בעלי חשיבות משנית.
המאמר החמישי נכתב על ידי ד"ר אבי טננבוי וסיו רצו .המאמר עוסק בוועדה לבחירת
שופטי ,שסביב הרכבה והחלטותיה קיי ויכוח ציבורי ער ורחב .המאמר מתרחק מהוויכוח
הפוליטי ומציע שינויי קלי והגיוניי במבנה הוועדה ובדרכי בחירת חבריה .השינויי
המוצעי מתבססי על חזית הידע בתורת המשחקי וחכמת ההמוני .ההצעות שומרות על
עקרו הוועדה המאוזנת כדר הנכונה לבחירת שופטי ,כולל שופטי העליו.
המאמר השישי בגיליו נכתב על ידי ד"ר עידית רונ ,ד"ר נורית צימרמ ,ד"ר מיכל רו,
פרופ' מיכל אלברשטיי ועו"ד רונית כה .המאמר מציג את המורכבות הכרוכה בביצוע מחקר
אמפירי על שופטי ,שנער בשיתו פעולה עמ באמצעות תצפיות בבתי המשפט .המאמר
שופ אור על התלבטויות הכותבות בשורה של סוגיות בעת שיצרו כלי מחקרי מיוחד – תצפית
מותאמת לבחינת תפקיד השופט בניהול התיק ובסיומו בלא מת פסק די סופי שנוסח על ידי
השופט.
המאמר השביעי בגיליו הוא של פרופ' רונ פרי ,פרופ' אור גזל אייל ועו"ד ח טובול.
המאמר מבקש לבחו א השתייכות מגדרית )של השופט או של המתבונ במערכת המשפט(
משפיעה על התפיסה הציבורית של החלטות שיפוטיות .הניסוי העומד בבסיס המאמר בח א
בגזרי די בתיקי אונס ,מגדר השופט משפיע על האופ שבו נתפסת הכרעתו ,וכ א מגדר
המתבונ משפיע על האופ שבו הוא תופס את ההכרעה השיפוטית .המאמר ממשי ומנתח
השערות שונות שחלק לא אוששו בניסוי ומציע הסברי לכ.
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המאמר השמיני ,מאת קר ילי מור ,מציג את הבעיה של השפעת הטיות קוגניטיביות על
רקע מוצא וגזע על החלטות שיפוטיות .על א הקשיי המתודולוגיי להוכיח את קיומ של
השפעות אלה ,ישנ מחקרי המציגי הבדלי שיטתיי ומשמעותיי בי התוצאות
המשפטיות המתייחסות לקבוצות שונות באוכלוסייה .המאמר מציע פתרו לבעיה זו :שימוש
במערכות תומכות החלטה ממוחשבות אשר תסייענה לשופטי בקבלת החלטות ותמלצנה על
החלטה במקרה שבו ה דני .המאמר ממשי ומפרט כמה אמצעי אשר צריכי להילקח
בחשבו בעת עיצוב המערכות.
המאמר התשיעי בגיליו ,של ד"ר עמי קובו ,עוסק בתופעה חדשה של גישור פלילי ,שהיא
דר לניהול הלי שבה מתקיי דיו לפני שופט מגשר ,שאינו השופט שד בתיק העיקרי,
ובגדרה הצדדי מנסי להגיע להסדר טיעו מוסכ בסיוע בית המשפט .הכותב ,שופט בית
משפט מחוזי המכה בגישורי פליליי ,מיטיב לתאר את מאפייניו השוני של גישור זה ,תו
בחינה מדוקדקת של יתרונותיו וחסרונותיו .הלי זה ,הזוכה לפופולריות רבה אצל כל
המשתתפי בהלי הפלילי ,מאפשר שילוב של יעילות ע גמישות דיונית ואפשרות להגיע
לתוצאות צודקות והוגנות .המאמר כולל שורת המלצות לשיפור השיטה בעתיד בכללי
ועיגונה בחוק במטרה להבטיח אחידות.
המאמר העשירי ,של ד"ר קרני פרלמ ,ד בשאלה א ראוי להחיל שפיטה בגישת פתרו
בעיות ג למטרת בירור סכסוכי מסוימי שמקור בשירות הצבאי בישראל .גישת פתרו
הבעיות מופעלת כבר בישראל בהצלחה רבה בבתי משפט קהילתיי ,בתי די לנוער ובתי
המשפט למשפחה .הכותבת מציעה לאמ גישה זו לגבי שני סוגי סכסוכי :הראשו ,בהלי
שעניינו עבירה של היעדרות מ השירות ,המתבררת במסגרת בית הדי הצבאי במהל השירות.
השני ,בתובענה להכרה בנכות או בהיק זכויות כתוצאה מהכרה בנכות של מי ששירת בצבא
ונפגע עקב שירותו .הסוג השני אומנ מתברר מחו למסגרת השיפוטית הצבאית ,א שורשיו
טמוני בשירות הצבאי.
ג המאמר החות את הנושא "שופטי ושפיטה" ,מאת פרופ' מיכל אלברשטיי ,עו"ד
עמוס גבריאלי וד"ר נורית צימרמ ,עוסק בגישה ייחודית לפתרו סכסוכי – הגישור הסמכותי.
זוהי פרקטיקה גישורית ייחודית המשלבת רכיבי משיטות מוכרות של גישור; מתנהלת באופ
מערי; דנה מלכתחילה באופ מקי במטרייה המשפטית הרלוונטית; משלבת שיח "ר"
המתייחס לרגשות ואינטרסי; ומתנהלת ברציפות ובמש שעות רבות עד לגיבושו וחתימתו
של הסדר ,בדר כלל בתו ישיבת גישור אחת .המאמר ממשי ומציג שני מובני לסמכות
המתהווה במודל זה.
***
מלאכה נעימה עבורי להודות לכל מי שעבד והשקיע כדי שגיליו זה יראה אור .תודה ראשונה
לכל כותבי המאמרי ,שזיכו אותנו במחקרי מרתקי ופורצי דר .תודה גדולה לשני עורכי
המשנה המצויני על השקעת ושקידת לאור חודשי רבי .תודה מיוחדת ג לחברי
המערכת ,תלמידי בית הספר למשפטי ע"ש חיי שטריקס ,החוקרי ומשפרי בעבודת כל
מאמר ומאמר מרגע הגשתו למערכת ועד רדתו לדפוס .קריאה מהנה ומחכימה.
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