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  הנהלת בתי המשפט

  

  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים

  תקציר

  רקע כללי

בתי משפט עמ"ק או במ"ש עמ"ק)  - בתי משפט לעניינים מקומיים בישראל (להלן 

החוק או חוק  - (להלן  1984- הוקמו מכוח חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד

בתי המשפט), הקובע כי דין בית משפט עמ"ק הוא כדין בית משפט שלום, וכן את 

בעברות לפי פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות סמכותם העניינית לדון 

ובעברות לפי החיקוקים המנויים בתוספת  ,1965- תשכ"ההה, ייוחוק התכנון והבנ

ו בתי המשפט (בתי משפט צעזר על פיהם.  השלישית, לרבות תקנות, צווים וחוקי

הצו, או צו להקמת  - (להלן  1983- הקמה והסמכה), תשמ"ג -לעניינים מקומיים 

ן כהלבמ"ש עמ"ק, הסמיך שלושה בתי משפט שלום  15בתי משפט עמ"ק) הקים 

  עמ"ק וקבע את מקום מושבם, דרכי הפעולה ואזורי השיפוט שלהם. כבמ"ש

לפי המודל  .לפעילותם של במ"ש עמ"ק שני מודלים עיקרייםלאורך השנים נדונו 

 - כפופה לשתי מערכות "ק עמ"ש במפעילות הקיים עד היום, בהתאם לצו, הראשון 

מך והשני תהמודל המודל הראשון).  - לרשות המקומית ולרשות השופטת (להלן 

השלום (להלן  משפט בבתי והטמעתם"ק עמ משפט בתי של ההקמה צווי בביטול

  .המודל השני)

לפי מתכונת ההעסקה הייחודית של בתי המשפט עמ"ק, הרשויות המקומיות הן 

המעסיקות המשלמות את שכרם של עובדי המזכירויות והמזכיר הראשי, ואילו 

הב"ה)  -ידי הנהלת בתי המשפט (להלן השופטים והקלדניות מועסקים על 

המשלמת כיום את שכרם. הכפילות באחריות לתפקוד בתי המשפט עמ"ק 

בדוח מבקר המדינה 1994- באמצעות שתי המערכות נידונה ב
1

עדה וו, בדוח ה

דוח  -(להלן  ציבורית בראשות שופט בית המשפט העליון (דאז) פרופ' יצחק זמירה

המשפט  יתמעמדו ודרך פעולתו של במינהלית בעניין עתירה ב 2005- וב ועדת זמיר)

  .)קארשי ץ"בג -להלן ( "ק בירושליםעמ

  

__________________ 

  .541-535) עמ' È˙ ˘ ÁÂ„44 )1994 ראו מבקר המדינה,    1
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  פעולות הביקורת

סדרי המינהל של בתי בדק משרד מבקר המדינה את  2015 אוקטובר-מאיבחודשים 
את האבטחה  המשפט עמ"ק, את זיקת בתי המשפט ועובדיהם לרשויות המקומיות,

נעשתה יקורת . הבונושאים כספיים הקשורים בהפעלתםשל בתי המשפט עמ"ק 
, חיפה, קריית ביאליק, אביב תלכמה מזכירויות של בתי משפט עמ"ק (ירושלים, ב

וביחידות מטה חדרה, הרצליה, כפר סבא, רמת גן, גבעתיים ומעלה אדומים) ב
 אביב תלבעיריות ירושלים, בדיקות השלמה נעשו שונות בהנהלת בתי המשפט. 

  . , בצה"ל ובמשרד הפניםהמקומי השלטון מרכז, בוחיפה

בתי המשפט לעניינים מקומיים ולכל בתי  18-משרד מבקר המדינה שלח שאלונים ל
משפט השלום. השאלונים כוללים שאלות בנושאים מגוונים ובהם: ניהול 
מזכירויות בתי המשפט, עלויות תפעול וגבייה, אבטחת בתי המשפט, שימוש 

וחשבות ועוד. משרד מבקר המדינה קיבל תשובות לכל במערכות מידע ממ
  התשובות לשאלונים). -השאלונים שנשלחו (להלן 

  

  הליקויים העיקריים

 

  נוהלי עבודה והנחיה מקצועית לבמ"ש עמ"ק

בתשע מזכירויות שנבדקו אין אחידות בנוהלי העבודה שנמצאו בהם, ולאף אחת 
הב"ה. מזכירויות במ"ש עמ"ק קיבלו מהן אין את כל הנהלים המחייבים שהפיצה 

 חטיבת של כוללת ראייה מכמה גורמים ללא תיאום ולא מתוך עבודהה את נוהלי
הנהלים כל והן רוב במ"ש עמ"ק אינם מוודאים ש"ה הבומזכירויות. הן  תפעול

  .מזכירויותעומדים לרשות עובדי ההרלבנטיים 

גורמים  עםבנושאים מקצועיים  להתייעץ נוהגים"ק עממזכירי בתי משפט מ חלק
שלא על פי נוהלי העבודה לרבות גורמים בייעוץ המשפטי או בתביעה העירוניים 

להנחיה  האחריותאת  הטילה"ה הב .בהליכים בבמ"ש עמ"ק דיןבעלי  שהם
כך לידי  להביא עשויש באופןגורמים  כמה על"ק עמ מ"שב מזכירויות לשמקצועית 

  שלם.או יד לא יהיה אחהמקצועי  שהמענה
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  הטמעה חלקית של מערכת המחשוב נט המשפט בבימ"ש עמ"ק

על אף שהב"ה קיבלה החלטה לחייב את מזכירויות במ"ש עמ"ק להתקין את 
מערכת נט המשפט (מערכת המחשוב המרכזית לניהול תיקי בית המשפט) בבמ"ש 

 העבירה עמ"ק, היא לא סיימה את הכנת תכנית העבודה להטמעתה, לא
שבתחומן, ולא "ק עמ משפט בבתי להתקנתה בנוגע מחייבת למזכירויות הנחיה

ביצעה במערכת  התקינה את נט המשפט בבתי משפט נוספים. הב"ה אף לא
הפעילות במזכירויות בתי משפט עמ"ק, ובהם של  הייחודייםלצרכים התאמות 

וב של החי - יצירת ממשק של נט המשפט עם מערכת המחשוב של העירייה. כמו כן 
  המשפט לא נעשה באופן אחיד. לנט בעלויות החיבור מקומיות רשויות

 

  מחסור בתכנון שנתי, בפיקוח, בבקרה ובתיחום אחריות מקצועית

הב"ה אינה עורכת תכניות עבודה שנתיות מובנות המקיפות את כל תחומי 
  האחריות המקצועית שלה בנוגע לבמ"ש עמ"ק.

יהם לפיקוח ולבקרה על לא הכין תכנית עבודה במ"ש עמ"ק בהב"ה תחום מנהל
. בחלק מהמזכירויות במזכירויות וויעדים לביקורי ת ביקורחוב הלא קבעוהב"ה 

לא קיים ביקורים כלל ובחלק הייתה תדירות הביקורים נמוכה ביותר ובעקבותיהם 
  .לא נכתבו דוחות ביקור כנדרש

ביקורים של מנהל התחום תחומי האחריות המקצועית של הב"ה, בהם הדרכה, 
בבתי המשפט עמ"ק, עבודה בנט המשפט, ואמצעים לאכיפת הנחיות של הב"ה 

או במסמך דומה שיהיה מתוקף, גלוי ונגיש  אינם באים לידי ביטוי בנוהלי עבודה
  לעובדי במ"ש עמ"ק.

 

  חוסר התאמה בין הצו לפעילות של בתי המשפט עמ"ק

של כל אחד מבתי  יפוטיתהפעילות הש ףהיקהב"ה לא בחנה אם  2015עד אוקטובר 
  המשפט עמ"ק מצדיק את הקיום הנפרד מבית משפט השלום. 

שלום שהוסמכו בצו נמצא חוסר התאמה בין פעילותם של שלושת בתי משפט 
אינו מ"ש השלום תל אביב בהצו.  פילהנדרש  ביןלשבת גם כבתי משפט עמ"ק ו

ע, והם מטופלים בבמ"ש עמ"ק כפי שנקב רמת גןהעיר "ק של עממטפל בתיקי 
 בשתי בתיקי עמ"ק מטפל גם העוסק המדור סבא בכפר נפרד. בבמ"ש השלום

  .בצו מופיעות שאינן רשויות

האזור) יש סמכויות רחבות יותר מבתי  -לבתי המשפט ביהודה ושומרון (להלן 
משפט עמ"ק שכוללות גם סמכויות בתחומי המשפט האזרחי והפלילי. מנהל הב"ה 

קבע את סדרי העבודה של בתי משפט אלו על אף שמונה על ידי המפקד כרשות לא 
  .1981- המוסמכת לכך מכוח תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) התשמ"א
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  הסדרה של הכפיפות המינהלית והמשמעתית של עובדי המזכירויות-אי

שבהם מופיעים הב"ה לא ריכזה נתונים עדכניים של העובדים ברשויות המקומיות 
פרטים על כפיפותם המינהלית למנכ"ל הרשות המקומית כנדרש, ובמקרים 

"ש מסוימים הם עדיין כפופים מינהלית לגורמים ברשויות. כך לדוגמה באחד מבמ
הפועל כצד  הרשות של המשפטי כפופים מינהלית ליועץ נמצא, כי העובדיםעמ"ק 

  מטעמה בתיקים הנידונים בבית המשפט.

) הוסמכו הגורמים הנדרשים כקובלים 38%- במ"ש עמ"ק (כ 18-מ רק בשבעה
משמעתיים כדי שיוכלו לטפל באירועי משמעת של עובדי המזכירויות. יוצא אפוא, 
שאין הסדרה נאותה לגורמים הממונים לטפל באירועי משמעת של עובדי 

  המזכירות בבתי המשפט.

 

  פעולות גבייה אסורות בבמ"ש עמ"ק

מספר רשויות מקומיות פועלים בתוך בתי המשפט עמ"ק. שילוב  מדורי גבייה של
של מדורי גבייה עם פעילות בתי המשפט עמ"ק והצגתם כחלק בלתי נפרד מבתי 
המשפט חותר תחת עקרון הפרדת הרשויות ולעתים גם מנוגד להנחיה המפורשת 

 של מנהל התחום האוסרת זאת.

 

  זקיפת תשלום לאוצר המדינה-אי

בדומה  הוראות המסדירות את זקיפת הקנסות המיועדים לאוצר המדינהלא נקבעו 
 נמצאו מקרים שבהםלהנחיות הב"ה בעניין זקיפת הוצאות לטובת אוצר המדינה. 

  המקומיות. המיועדים לאוצר המדינה לרשויות קנסות שולמו כספי

 

  המקומיות לרשויות ה"הב בין הכספי היעדר ניתוק מלא בממשק

בין  עבור ימי שיפוט משרד הפנים משמש צינור להעברת כספיםהמתכונת שלפיה 
אינו נותן מענה לחשש למראית עין של תלות בין המנגנון "ה להבת ומקומיהת יורשוה

השיפוטי של בית משפט עמ"ק ובין הרשות המקומית המממנת את פעילותו. כך 
 המקומית והרשות"ה הב, שיפוטהתשלומים בגין ימי  בעניין הסכמה- אי של במקרים
  הפנים.  מעורבות של משרד ביניהן בלי ישירות באות בדברים שבנידון

 תמורת תשלום יינתנו שפיטה ששירותי מקום אין שלפיה "העל אף עמדתה של הב
ממשיכה לגבות מהרשויות כספים  וביקוש, היא היצע לשיעורי בהתאם ויווסתו

קרים שנתגלעו חילוקי דעות בנוגע לחיוב ימי , ובמימי שיפוט מספר המחושבים לפי
  שיפוט, הם גלשו גם לשאלת התמורה הראויה בעבורם. 

לא הסדירה הסדרה כוללת את הממשק הכספי שבינה ובין הרשויות ורק שש  ה"הב
  .עיריות חתמו על הסכם שהסדיר רק חלקית ובאופן לא אחיד את הנושא
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  סדרים באבטחת בתי משפט עמ"ק-אי

העבודה המשותף של הב"ה ומרכז השלטון המקומי לא גיבש עמדה לפתרון צוות 
בנוגע לחוסר האחידות בהעסקת מאבטחים בבתי המשפט שחלקם עובדי משמר 
בתי המשפט וחלקם מועסקים על ידי הרשות המקומית. בשישה בתי משפט עמ"ק 

  אין תכניות עבודה ותיקי שטח.

הב"ה את התשלום שנקבע בעבור מהרשויות המקומיות אינן משלמות ל 44%-כ
שוויון בתשלומים בעבור האבטחה. גם התשלומים שרשויות - אבטחה, ובכך נוצר אי

  מקומיות משלמות בעבור אבטחה אינם תואמים את העלויות שנקבעו.

 

  שינוי מודל ההפעלה של בתי משפט עמ"ק

שבמסגרתו על אף הצורך שעלה לא אחת לבחינה והחלטה בעניין המערך הארגוני 
פועלים כיום במ"ש עמ"ק, עד תום הביקורת, טרם הותנע מהלך בשיתוף כל 
הגורמים הרלוונטיים לבחינת העמדות השונות, והמצב נותר כשהיה. גם פעולה 

 המינהלהותקנו תקנות הנוגעות להסדרי  בתחום החקיקה לא קודמה, ולא
  "ש עמ"ק.בבמהעיקריים 

  

  העיקריותהמלצות ה

נהלים המשותפים לכל המזכירויות היא שלב הכרחי ליצירת  עבודה מבוססת
אחיד  מאגר תשלים במהרה גם את ההכנה של"ה הבאחידות, ולפיכך ראוי ש

ועליה להסמיך גורם מקצועי אחד שיהיה אחראי להפצה מסודרת  נהליםשיכלול 
  של הנהלים למזכירויות ויוודא שכל נוהלי העבודה העדכניים יעמדו לרשותן.

הב"ה להשלים בהקדם את תכנית ההיערכות להטמעת נט המשפט בכל במ"ש על 
עמ"ק. כמו כן עליה לקיים את ההליכים הנדרשים לאישור תכנית ההיערכות כדי 
להביא לידי מימושה ללא דיחוי. עליה להטמיע את נט המשפט במקומות 

ת שהרשויות המקומיות אינן מתנגדות לכך, ובמקרים בהם היא נתקלת בהתנגדו
בדברים, למצוא פתרונות, ובמידת הצורך  עימן של רשויות מקומיות עליה לבוא

לבחון את הדרכים שבהן ניתן לחייב אותן להתקין אותה. עליה לבדוק את הפערים 
שנתגלו בנוגע לעלויות של התקנת המערכת ותחזוקתה בבתי משפט עמ"ק 

  המחוברים אליה.

בין היתר הדרכות, התקנת  הכוללים"ה, הב של המקצועית אחריותהשתחומי  ראוי
סנקציות  וקביעת ואקטיבישוטף  ופיקוחבקרה  תכנוןנט המשפט, אבטחה, 

 מהלךבנוהל עבודה גלוי ונגיש לעובדי המזכירויות.  ביטוי לידי יבואו -  מינהליות
כזה יבטא את חובותיה של הב"ה כלפי במ"ש עמ"ק, יגדיר בצורה ממצה ועקבית 

צועית שלה כלפי עובדי מזכירויות במ"ש עמ"ק ואת את מתחם האחריות המק
של הרשויות המקומיות. על הב"ה להקפיד שתכנית  המינהליתגבולות האחריות 

  העבודה השנתית תקיף את כל תחומי אחריותה המקצועית. 
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על הב"ה לבדוק את היקפי הפעילות המעודכנים של במ"ש עמ"ק, ולגבש עמדה 
או הצורך באיחוד של חלקם.  משפט השלום מביתקיומם הנפרד הצדקת  בשאלת

שנקבעו בצו הסמכויות אזורי השיפוט ובין הב"ה נדרשת גם לבחון את הפערים ש
למצב בפועל, ולהחליט אם לתקן ולהתאים את הצו למצב הקיים, או לגבש דרכי 

  פעולה להתאמת פעילות כל בתי המשפט לצו באופן שיקדם את האינטרס הציבורי.

בבתי המשפט באזור יהודה ושומרון  העבודה סדרי לקביעת רבה חשיבות קיימת
  . כפי שנקבע בתקנון

על הב"ה לרכז נתונים עדכניים של העובדים ברשויות ובהם פרטים על כפיפותם 
המינהלית ועל הקובלים המשמעתיים. על הרשויות המקומיות להתאים את 

להב"ה כתבי מינוי של כפיפותם המינהלית של העובדים להנחיות הב"ה ולהעביר 
  קובלים משמעתיים.

על הב"ה להמשיך ולהתרות בפני הרשויות שלא לשלב מדורי גבייה עם במ"ש 
עמ"ק, ולשקול את הצעדים שעליה לנקוט כנגד רשויות שאינן מקיימות את 

  הנחיותיה בעניין זה.

מן הראוי שהב"ה, הרשויות המקומיות ומשרד הפנים יפעלו ביחד כדי להתאים 
דכן את הגדרת תפקידם של מזכירי בתי המשפט עמ"ק באופן שיאפשר את ולע

  ניתוק הזיקה בין בתי המשפט עמ"ק והרשויות המקומיות.

ש עמ"ק לוודא, כי כספי קנסות ייזקפו למוטבים בהתאם לחוק. "על מזכירויות במ
  על הב"ה ומשרד המשפטים לבחון בשיתוף את הדרכים שיש לנקוט כדי לוודא זאת.

בין המנגנון ובין הרשות המקומית שהקפיד הקפדה יתרה על ניתוק הזיקה יש ל
מניעת התדיינויות על לרבות היעדר זיקה, תלות ו, מ"ש עמ"קהשיפוטי של ב

ראוי שהב"ה בשיתוף "ה לרשויות המקומיות. הבבין  שיפוט ימי בעבור התשלום
שהתקבע  משרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד הפנים, יבחנו את הסדר התקצוב

של קבלת תשלומים מהרשויות המקומיות עבור השירותים שמספקת הב"ה לבתי 
הסדרים שיבטיחו את עצמאותם של בתי המשפט  המשפט עמ"ק, ויירתמו לקביעת

  עמ"ק.

הוא נקודת תורפה הדורשת טיפול: על "ק עמ המשפט נושא האבטחה של בתי
ים הנהוגים בכלל המשמר להבטיח רמת אבטחה שמותאמת לסטנדרטים ולתבחינ

בתי המשפט. על הב"ה לבחון דרכי פעולה משותפות נוספות עם הרשויות המקומיות 
  ועם כל גורם שמייצג אותן בנושא הסדרת האבטחה בבתי המשפט עמ"ק.

בעת גביית התשלומים בעבור פעולות האבטחה בבתי המשפט עמ"ק על הב"ה 
  יון בין הרשויות המקומיות.שוו-להיצמד לאמות המידה שקבעה כדי שלא ייווצר אי

פעולת התיקון המתבקשת בנושא זה ראוי שתעשה בשני מישורים נפרדים שאינם 
חלופיים זה לזה: הראשון והיסודי מחייב את שרת המשפטים, שר הפנים ושר 

 לאלתרהאוצר לבחון את המודל הרצוי להפעלת בתי המשפט המקומיים ולהכריע 
דרשת וליישום מודל ההפעלה, ראוי שהב"ה בסוגיה זו. והשני, עד להכרעה הנ

. בהתאם לכך עליה אחריותהבהערכה מקיפה של מכלול ההיבטים המצויים תקיים 
הרשויות המקומיות לשיפור המערך הקיים של תפעול בתי המשפט. תכנית  להכין

למהלך שתוביל הב"ה ולשתף עמה פעולה באופן להירתם נדרשות והמזכירויות 
  .אפקטיבי של התכניתשיסייע ליישום 
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  סיכום

משפט לעניינים מקומיים בישראל דנים בעניינים הקשורים לתחום השלטון  בתי
בין הנהלת בתי  חלקתמת המשפט בתי מזכירויות עובדיל האחריותהמקומי. 
זה יוצר מתח בלתי  מצב. המינהליוהרשויות בתחום  המקצועי בתחוםהמשפט 

לפגוע  יםעלולה השיפוט ברשויות המקומיותבלתי רצויה של מערכת נמנע ותלות 
במשך השנים הוצעו שלושה מודלים עיקריים להפעלת בתי משפט  ה.בעצמאות

לעניינים מקומיים: השארת המודל הנוכחי על כנו; השארת המודל הנוכחי תוך 
ביסוס סדרי המינהל העיקריים בחקיקה; הטמעת בתי משפט לעניינים מקומיים 

  במערכת בתי המשפט.

שעדיין נותרו פערים באופן הפעלת מערכת בתי על כך הדוח מצביעים  מצאימ
 ,אשר נקבעו בדוח ועדת זמיר אותם עקרונותלמול  לעניינים מקומייםהמשפט 

בכל בתי המשפט  שלא עולה עוד. קארשי ובעמדת הנהלת בתי המשפטבג"ץ ב
רשויות המקומיות. ללמעשה ניתוק הזיקות  הלכהמתקיים  לעניינים מקומיים

בשטחי יהודה ושומרון  לעניינים מקומייםמשפט  גם על כך שבתיהדוח הצביע 
להם סמכות רחבה באופן משמעותי מבתי המשפט לעניינים יש שונה ו גוףהם 

לא נקבעו עבורם סדרי עבודה שיאפשרו להם להתנהל על  , אךמקומיים בישראל
  בסיס אדנים יציבים.

על הנהלת בתי המשפט לפעול למימוש אחריותה  לדעת משרד מבקר המדינה
 תפעול של הקיים המערך לשיפורתכנית  להכין המקצועית: בהתאם לכך עליה

דרך  ואבני המקצועית אחריותה תחומי הגדרת את היתר בין שתכלול המשפט בתי
הרשויות המקומיות והמזכירויות של בתי המשפט  על זה לענייןליישומם. 

 עמה ולשתף הנהלת בתי המשפט שתוביל למהלךהירתם ל לעניינים מקומיים
בנוסף על הנהלת בתי . התכנית של אפקטיבי ליישום שיסייע באופן פעולה

הסדר תקצוב המשפט לבחון בשיתוף משרדי המשפטים הפנים והאוצר את 
   .עצמאותם את באופן שיבטיח המשפט בתי של הפעלתם

קשיים ובעיות יסוד בקשר להפעלת המודל הדואלי שבמסגרתו פועלים בתי 
המשפט לעניינים מקומיים שבים ועולים מאז מיסודה של מערכת שפיטה זו 
בראשית שנות השמונים של המאה הקודמת. מציאות זו, המקבלת ביטוי גם 
בממצאיו של דוח זה, מחייבת הכרעה. אשר על כן שרת המשפטים, שר הפנים 

שר האוצר נדרשים לבחון את המודל הרצוי להפעלת בתי המשפט המקומיים ו
בסוגיה זו. לדעת משרד מבקר המדינה הצורך להבטיח את  לאלתרולהכריע 

עצמאות מערכת המשפט ובתוך כך את עבודת בתי המשפט לעניינים מקומיים 
והפעלתם בהתאם לנורמות המקובלות במערכת בתי המשפט הוא זה אשר צריך 

  מוד ביסוד הבחינה וההחלטה בתחום זה.לע

  

♦ 
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  מבוא

את בתי המשפט בית המשפט העליון, את  ,בין היתר ,מערכת בתי המשפט של ישראל כוללת
שפיטה בעניינים פליליים, אזרחיים השלום. לבתי המשפט ניתנו סמכויות בתי משפט  ואת המחוזיים

, . בתי המשפט מאורגנים בשישה מחוזות2)או מערכת בתי המשפט בתי המשפט - (להלן  נהלייםיומ
  מנהל המחוז).  - ובראש כל מחוז עומד מנהל (להלן 

מערכת בתי  שלמינהלית פעילות ההמרכזת את  ובראשה מנהל בתי המשפטהנהלת בתי המשפט 
מנחה מבחינה המקצועית את וומסייעת לו בנושאים מינהליים דרג השיפוטי תומכת ב ,המשפט

במגוון התחומים שמטפלות פועלות יחידות  ב"הבה .המשפט ברחבי הארץבבתי ש נהלייהמהדרג 
, תקציבים ,כוח אדם ,מזכירות, בינוייחידות של המשפט, ובכלל זה  מערכת בתיבהרלוונטיים 

  .3ביקורת פניםוביטחון, לשכה משפטית 

 ,לות של יחידות בתי המשפט ובתיאומןועוסקת בריכוז הפעבהב"ה מזכירויות תפעול ו חטיבת
תחום הפלילי, תחום הנוער, תחום ה :בהם .שונים מיםבתחו תולוגיסטי ת, מקצועיתניהולי חינהמב

 מנהל ממנה תפעול ומזכירויות חטיבת, התחום האזרחי ותחום המשפחה. מ"ש עמ"קהתעבורה וב
 בית כלפי, לדוגמה כך. אלה בתחומים העוסקים המשפט בתי כלפי מזכירויות לכל תחום הפועל

 תחום מנהל -  מקומיים לעניינים המשפט וכלפי בתי ונוער פלילי תחום פועל מנהל לנוער משפט
  מנהל התחום).  - מקומיים (להלן  ועניינים תעבורה

בתי משפט עמ"ק בישראל דנים בעניינים הקשורים לתחום השלטון המקומי. הסדר השפיטה 
  מערכת בתי המשפט העירונייםהייחודי בעניינים מקומיים החל עוד בתקופת המנדט הבריטי. 

, ושיקפה תפיסה שיפוטית שלפיה דיון 1928, העירוניים המשפט בתי דאז הוקמה מכוח פקודת
בסכסוכים בעלי אופי מקומי צריך להתקיים בטריבונל עירוני שבו מכהנים גם אישי ציבור שאינם 

  בהכרח שופטים, בנפרד ממערכת השיפוט הרגילה. 

מכוח חוק בתי המשפט שביטל את פקודת בתי המשפט העירוניים ואת בתי בתי משפט עמ"ק הוקמו 
המשפט העירוניים. החוק קובע, כי שר המשפטים רשאי להוציא צו להקמת בתי משפט לעניינים 
מקומיים ולקבוע את מקום מושבו ואת אזור השיפוט שלו. כמו כן הוא רשאי להסמיך בית משפט 

מוסיף וקובע, כי דין בית משפט עמ"ק הוא כדין בית משפט שלום לשבת כבית משפט עמ"ק. החוק 
  שלום ודין שופט בבית משפט עמ"ק כדין שופט בבית משפט שלום לכל דבר ועניין.

דון בעברות לפי פקודת על פי חוק בתי המשפט, סמכותם העניינית של בתי המשפט עמ"ק היא ל
לפי תקנות, צווים כן ו ,1965- תשכ"הה ה,יהעיריות, פקודת המועצות המקומיות וחוק התכנון והבני

, לרבות תקנות, 4על פיהם ובעברות לפי החיקוקים המנויים בתוספת השלישיתשנקבעו וחוקי עזר 
בתי המשפט עמ"ק דנים בעיקר בנושאי תכנון ובנייה (ועדה מקומית  .עזר שעל פיהם צווים וחוקי

  כלות. לתכנון ובנייה), חניה, מבנים מסוכנים, רישוי עסקים ורו

הקמה  - ו בתי המשפט (בתי משפט לעניינים מקומיים צפרסם שר המשפטים את  1983בשנת 
. הצו קבע את מקום מושבם של בתי המשפט עמ"ק, את אזורי השיפוט 1983- והסמכה), התשמ"ג

תוקן הצו מפעם לפעם ונוספו לבתי המשפט  1983-2005שלהם ואת דרכי פעולתם. בין השנים 
תחומן של של בתי המשפט עמ"ק באזור שיפוטם ט נוספים. הצו קבע את עמ"ק אזורי שיפו

   .הרשויות המקומיות שפורטו לצדן

__________________ 

 . 1984-; חוק בתי המשפט, תשמ"ד1חוק יסוד השפיטה סעיף    2

 ', עמ1998- לפי חוק חופש המידע התשנ"ח Ï ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„2013˘ ˙  -הרשות השופטת במדינת ישראל    3
40 .  

  חוקים, תקנות, צווים ופקודות. 41התוספת השלישית לחוק בתי המשפט כוללת רשימה של    4
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חוק בתי המשפט והצו קובעים שלושה סוגי הסדרים המסמיכים את בתי המשפט לדון בעניינים 
בתי משפט עמ"ק (בבאר  15צו להקמת בתי המשפט עמ"ק, ולפיו הוקמו  - : הראשון 5מקומיים

בבני ברק, בבת ים, בגבעתיים, בחדרה, בחולון, בחיפה, בירושלים, בכרמיאל, בנתניה, בפתח שבע, 
תקוה, בקרית ביאליק, בראשון לציון, ברחובות ובתל אביב). ההסדר השני נכלל גם הוא בצו, ולפיו 

ינים יכבתי משפט לענכהן ל, 6הוסמכו שלושה בתי משפט שלום בכפר סבא, בהרצליה, ובתל אביב
. ההסדר השלישי תקף ביישובים שאינם מוזכרים בצו, ובהם מוסמכים בתי משפט שלום ייםמקומ

  לדון בתיקי עמ"ק כבכל תיק פלילי אחר. 

 

  

  פעולות הביקורת

סדרי המינהל של בתי המשפט עמ"ק, בדק משרד מבקר המדינה את  2015 אוקטובר- מאיבחודשים 
את האבטחה של בתי המשפט עמ"ק ונושאים  את זיקת בתי המשפט ועובדיהם לרשויות המקומיות,

 תלכמה מזכירויות של בתי משפט עמ"ק (ירושלים, נעשתה ביקורת . הבכספיים הקשורים בהפעלתם
מטה , חיפה, קריית ביאליק, חדרה, הרצליה, כפר סבא, רמת גן, גבעתיים ומעלה אדומים) באביב

וחיפה,  אביב תליריות ירושלים, בעבדיקות השלמה נעשו וביחידות שונות בהנהלת בתי המשפט. 
בעבר פרסם מבקר המדינה דוחות בנושא בתי . , בצה"ל ובמשרד הפניםהמקומי השלטון מרכזב

  .19947- ו 1986, 1984המשפט לעניינים מקומיים בשנים 

בתי המשפט לעניינים מקומיים ולכל בתי משפט השלום.  18-משרד מבקר המדינה שלח שאלונים ל
שאלות בנושאים מגוונים ובהם: ניהול מזכירויות בתי המשפט, עלויות תפעול השאלונים כוללים 

וגבייה, אבטחת בתי המשפט, שימוש במערכות מידע ממוחשבות ועוד. משרד מבקר המדינה קיבל 
  תשובות לכל השאלונים שנשלחו. 

  

  

  רקע -בתי משפט עמ"ק 

משפט. הרשויות המקומיות מתכונת ההעסקה של בתי המשפט עמ"ק היא ייחודית במערכת בתי ה
הן המעסיקות המשלמות את שכרם של עובדי המזכירויות והמזכיר הראשי. השופטים והקלדניות 

  בבתי משפט עמ"ק מועסקים על ידי הב"ה. 

העירה מבקרת המדינה דאז, כי גבולות האחריות והסמכות שבין הב"ה ובין הרשויות  1994בשנת 
של בתי המשפט עמ"ק לא הוגדרו הלכה למעשה והצביעה המקומיות בתחום עבודת המזכירויות 

  . 8על היעדר אחידות בסדרי המינהל וההפעלה של בתי המשפט עמ"ק

ועדה ציבורית בראשות שופט בית  1994מינה שר המשפטים ביולי  ממצאי הדוח בעקבות .1
הגישה הוועדה את מסקנותיה  1995בספטמבר המשפט העליון (דאז) פרופ' יצחק זמיר. 

__________________ 

ברישומים של חטיבת תפעול ומזכירויות בהנהלת בתי המשפט רשומים שלושה בתי משפט באזור    5
  יהודה ושומרון. 

בת כבית משפט עמ"ק ותחום השיפוט שנקבע לו הוא של רמת בית משפט השלום בתל אביב מוסמך לש   6
  גן.

  ).1994( È˙ ˘ ÁÂ„44 ) וÈ˙ ˘ ÁÂ„35 )1984 ,( È˙ ˘ ÁÂ„37 )1986 מבקר המדינה,    7
 .58), חוק בתי המשפט סעיף È˙ ˘ ÁÂ„44 )1994 ראו מבקר המדינה,    8
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והמלצותיה "לרפורמה הנדרשת במערך הארגוני של בתי המשפט לעניינים מקומיים וכיצד 
לתקן את כל הליקויים שחשפה מבקרת המדינה בדוח שלה בנושא זה". לצד היתרונות 
הגלומים בהפעלתם של בתי משפט עמ"ק שמנה הדוח ובהם: התמחות בחוקים בעלי אופי 

דוח ר סמכויות שלטון ושיפור השירות לאזרח, הצביע המקומי, הבטחת טיפול מהיר ויעיל, ביזו
הרשות בין השיפוטית ו המערכתוהאחריות בין  הסמכות מחלוקת הנובעותעל הבעיות  גם

. הדוח ציין כי "בית משפט לעניינים מקומיים מעורר בעיות מיוחדות... הנובעות המקומית
ת השיפוטית מזה, והרשות מעצם השתייכות של בית המשפט לשתי מערכות מנהליות: המערכ

המקומית מזה". הדוח הצביע על כך שהכפילות באחריות לתפקוד בתי המשפט עמ"ק 
באמצעות שתי המערכות יוצרת מתח בלתי נמנע ומעוררת בעיות בחלוקת האחריות בין 

כאשר הרשות השופטת חייבת להקפיד על עצמאות מוחלטת כלפי הרשות  -שתיהן, וזאת 
  ומית בכלל זה.המבצעת והרשות המק

עם זאת, הוועדה סברה כי אין לבטל את בתי המשפט עמ"ק ולמזגם עם מערכת השפיטה 
הכללית, וכי המערך הארגוני של בתי המשפט, ובמיוחד הקשר עם הרשות המקומית יוצר 
בעיות של תפקוד ותדמית, וכי יש לפעול לפתרונן ולא לשנות באופן בסיסי את המערך הארגוני 

ה הציעה מספר הצעות "לשיפור המצב במסגרת המבנה [המערך הארגוני] הקיים. הועד
הקיים", וזאת לצד המשך פעילותם של בתי המשפט במתכונתם הקיימת, ובהם ייחוד האחריות 
בתחום המינהלי לרשויות המקומיות מחד, וייחוד האחריות בתחום המקצועי להב"ה מאידך, 

  ובנה בהפעלת בתי המשפט. ולאפשר לשתי המערכות להתמודד עם המתח המ

מעמדו לבית המשפט העליון נגד עתירה לאחר שהוגשה  2005שינוי מהותי החל רק בשנת  .2
אותה עת ישב בית המשפט ב. 9בבג"ץ קארשי "ק בירושליםעמהמשפט  יתודרך פעולתו של ב

 בעתירה .מימנה את שכרם של השופטים והקלדניות בבית המשפט יאוה ,"ק בבניין העירייהעמ
. הרשויות הפרדת עקרון עם מתיישב אינובית המשפט  של הפעלתו אופןכי  ,טען בין היתרנ

 אין , לפיההסכמתה למסקנות ועדת זמיר"הציגה המדינה את  קארשיההליכים בבג"ץ  במסגרת
 פעילותם כפי המשפט לעניינים מקומיים בתי של הארגונית התשתית בסיסי את באופן לשנות

 לשינויים מקום יש לדעתה השיפוטי, ההליך בטוהר לפגוע כדי הקיים כיום, ואין במערך
בתשובתה אלה".  בערכאות שיפוט הצדק" פני היבט "מראית בשיפור מסוימים שעניינם

 בתי במערכת ומיזוגם"ק עמהמשפט  בתי של הנפרד מעמדםביטול ש העמדה הוצגה לעתירה
 עצמאות הבטחת תוך זו נפרדת מערכת בהפעלת היתרונות הגלומים שכן, רצוי אינו המשפט
  . בהפרדה הקיימים החסרונות על גוברים, במסגרתה השיפוט

"מראית שיפור  לשםעמ"ק בבתי המשפט  בבג"ץ קארשי תמכה בביצוע שינוייםעמדת המדינה 
בבתי המשפט. בהם: העברת בתי המשפט מבניין העירייה וממבנים אחרים שבהם  "הצדק פני

מצויים משרדי התביעה העירונית; הסמכתם של בעלי תפקידים בהב"ה לתפקיד קובלים 
משמעתיים על עובדי בתי משפט עמ"ק המועסקים על ידי הרשויות המקומיות; איסור העסקת 

חרות של הרשות המקומית וכפיפותם המקצועית זמנית גם ביחידות א- עובדי בתי המשפט בו
של העובדים להנחיות מקצועיות של המזכיר הראשי של בית משפט השלום שאליו מסונף בית 

תיעשה בדרך של  "שהמשפט עמ"ק; ההשתתפות התקציבית של העירייה במימון פעילות בהמ
  העברה כספית באמצעות משרד הפנים ולא ישירות להב"ה.

יר בית המשפט את העתירה תלויה ועומדת כדי לאפשר את ביצוע השינויים בשלב ראשון הות
שהציעה המדינה, תוך בחינת השתלשלות העניינים באמצעות הודעות משלימות שהגישו 

  הצדדים לבית המשפט עד מתן פסק הדין. 

מסרה המדינה כי רוב במ"ש עמ"ק עומדים בתנאי  16.1.08-בהודעת המדינה לבית המשפט מ
את עמדת המדינה  2010ה או ברובה. על בסיס הודעה זו קיבל בית המשפט באפריל הרפורמ

__________________ 

  ).26.4.2010שב, (פורסם במאגר ממוח˜‡¯˘Á‡Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ '  È'  8194/05בג"ץ    9
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ודחה את העתירה תוך שהוא מציין, כי "הרפורמה המתבצעת בתחום בתי המשפט לעניינים 
מלא. בקשר לעניינים שטרם  מענה חשובים", וכי העתירה קיבלה הישגים מקומיים... השיגה

 המדינה לרשויות זמן, ויש לאפשר האורך בתהליך מתמשך רנפתרו ציין בית המשפט, כי "מדוב
  .המלאה" עד להגשמתה הרפורמה של מלא ביישום להתקדם

יזמה הנהלת בתי המשפט מפגש בהשתתפותם של מנהל הב"ה, המשנה ליועץ  22.6.09- ב .3
המשפטי לממשלה דאז, מנכ"לי הרשויות המקומיות, היועצים המשפטיים של הרשויות 

מפגש עם המנכ"לים). מטרת המפגש  - המקומיות ומנהלי יחידות בתי המשפט עמ"ק (להלן 
ויות המקומיות בשינויים המתהווים לאור מסקנות הייתה לקבוע מדיניות ולשתף גורמים ברש

לזכות בשיתוף פעולה מצדם ולרתום אותם  כדידוח ועדת זמיר ועמדת המדינה בבג"ץ קארשי, 
לשינויים המתהווים לצורך קבלת האחריות המקצועית של הב"ה על בתי המשפט עמ"ק 

לים שלח מנהל וההפרדה בין הרשות השופטת לרשות המבצעת. בעקבות המפגש עם המנכ"
בתי המשפט דאז למשתתפים סיכום של עיקרי הדברים שעלו בו וביניהם דוח ועדת זמיר, צווי 

מסמך סיכום מפגש עם המנכ"לים). הוא הוסיף כי "הנהלת בתי  - ההקמה ובג"ץ קארשי (להלן 
המשפט רואה בנושאים שעלו ביום זה, כקביעת מדיניותה לתחום בתי המשפט לעניינים 

 .מקומיים"

המודל  .לפעילותם של במ"ש עמ"ק מודלים עיקריים לושהשיצוין כי במהלך השנים נידונו 
 - כפופה לשתי מערכות "ק עמ"ש במפעילות הקיים עד היום בהתאם לצו, ולפיו הראשון 

המודל השני עוסק בהשארת המודל הנוכחי תוך ביסוס לרשות המקומית ולרשות השופטת. 
 משפט בתי של ההקמה צווי בביטולמך ות שלישיההמודל . סדרי המינהל העקריים בחקיקה

  .השלום משפט בבתי ובהטמעתם"ק עמ

אותם אופן הפעלת מערכת בתי המשפט עמ"ק למול נוגע לעדיין נותרו פערים ב 2015שנת ב
   מנכ"לים.ה עםמפגש ה סיכום במסמךו קארשיבג"ץ , נקבעו בדוח ועדת זמירש עקרונות

  

  

  למזכירויות בתי משפט עמ"ק "ההבשל  המקצועית האחריות

דוח ועדת זמיר ניתח היבטים בעבודתן של מזכירויות בתי משפט עמ"ק לרבות עניין הכפיפות 
המינהלית והמקצועית, והמליץ כי בעניינים "מקצועיים" יהיו עובדי המזכירות כפופים אך ורק 

לים, נקבע, בין היתר, לשופטים המכהנים בבית המשפט ולהב"ה. במסמך סיכום המפגש עם המנכ"
כי "בכל העניינים המקצועיים, עובדי מזכירויות בתי המשפט לעניינים מקומיים, כפופים בצורה 
מוחלטת ובלעדית להנהלת בתי המשפט. הניהול המקצועי של בתי המשפט לעניינים מקומיים 

  מתבצע בחטיבת תפעול ומזכירויות בהנהלת בתי המשפט, חרף היותם עובדי עירייה".

 בתי משפט מזכירויות של כל ואחידה מרוכזת ובהכוונה בהדרכה צורך דוח ועדת זמיר קבע, כי יש
. בין היתר יקבע הממונה נוהלי עבודה "המרכזי (רפרנט) לנושא בהב עמ"ק והמליץ על מינוי ממונה

יות יהיה אחראי לקיום הדרכות והשתלמויות לעובדי המזכירו אחידים; ייעץ וינחה את המזכירויות;
  ויקיים פיקוח, מעקב ובקרה על תפקודם המקצועי של בתי משפט עמ"ק.

 הגדירה הב"ה את התפקיד של מנהל התחום, הכולל את תחומי האחריות האלה:  2009בשנת 

קביעת יעדים ומעקב אחר ביצועם;  (ב)   איסוף נתונים וסיוע בהתוויית מדיניות בתחום עמ"ק;   (א)
הדרכת העובדים   (ד)  של עבודת היחידות וסיוע להן בפתרון בעיות; תכנון, בקרה והנחיה  (ג) 

קישור ותיאום בין עובדי המזכירויות ובין גורמים אחרים   (ה)  ומעקב אחר הטמעת נוהלי עבודה; 
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ביחידות בתי המשפט  ביקור (ז)    מתן מענה לפניות של עובדי המזכירויות; (ו)   בתוך הב"ה; 
  . 10אחריותו שבתחומי פתרון לבעיותומתן אחריותו, בש

 - (להלן  2014מונה לראשונה בהב"ה מנהל תחום והוא שימש בתפקיד עד יוני  2009בספטמבר 
מנהל התחום לשעבר), ולאחר מכן, מונה מנהל תחום חדש. במסמך סיכום המפגש עם המנכ"לים 

  ל התחום.הבהירה הב"ה לרשויות את כפיפותם המקצועית של עובדי המזכירויות למנה

משרד מבקר המדינה בדק היבטים הנוגעים לאופן מימוש האחריות המקצועית של הב"ה על 
  מזכירויות בתי המשפט עמ"ק ולהלן הממצאים:

 

  

  נוהלי עבודה אחידים בבתי המשפט עמ"ק 

הצביע מבקר המדינה על אחריותה של הב"ה להגדיר את גבולות האחריות  1994כבר בשנת 
ן הרשויות המקומיות בנושא עבודת המזכירויות של במ"ש עמ"ק. זאת כדי והסמכות שבינה ובי

לגבש נוהלי עבודה מחייבים שייתנו מענה לבעיות ייחודיות למזכירות במ"ש עמ"ק, ולהסיר חשש 
  למעורבות של הרשות המקומית בעבודתה. המלצות ברוח זו עלו גם בדוח ועדת זמיר.

מחלקת נהלים בחטיבת תפעול ומזכירויות מרכזת את כתיבת נוהלי העבודה של הב"ה בתיאום עם 
הגורמים המקצועיים המעורבים בתהליך, ובהם צוותי עבודה המורכבים ממומחים לתחום שבו 
עוסק הנוהל (ראו להלן). לאחר עריכת הנוהל ותיקופו הוא מתווסף או מתעדכן במאגר נהלים מקוון 

המכיל את כל נוהלי העבודה של הארגון, ומופץ במקביל לכל הגורמים הרלוונטיים של הב"ה 
  שהנוהל נוגע לעבודתם. 

נוהלי העבודה המקצועיים שקבעה הב"ה והחילה על במ"ש עמ"ק נחלקים לשני סוגים עיקריים: 
בולט נהלים ייעודיים). ה - הסוג הראשון כולל נהלים ייחודיים לבמ"ש עמ"ק ולתיקי עמ"ק (להלן 

המקצועיים בין בתי המשפט לעניינים מקומיים ומערכת  העבודה"הסדרת ממשקי  שבהם הוא נוהל
שתכליתו ליצור אחידות נוהל ממשקי עבודה)  - (להלן  1.3.12, מיום 03/23בתי המשפט" מס' 

ש עמ"ק השונים ושיתוף פעולה מקצועי בין מזכירויות במ"ש "בתהליכי העבודה במזכירויות במ
מנהלי המחוזות בהב"ה. הסוג השני כולל "נוהלי רוחב" שהם נוהלי עבודה של הב"ה עמ"ק ל

החלים על כלל המזכירויות לעניינים פליליים של בתי המשפט שהוחלו גם על מזכירויות במ"ש 
  נוהלי רוחב).  -עמ"ק בהיותם בתי משפט שדנים בעניינים פליליים (להלן 

בכתב המינוי של מנהל התחום נקבע שבאחריותו להנחות ולהדריך את עבודת המזכירויות  .1
בבתי משפט עמ"ק, ואולם נוהל ממשקי עבודה שדן, בין היתר, בדרכי הפצת הנהלים, קובע כי 

 נוהלי עבודה מקצועיים יועברו למזכירויות על ידי מנהל המחוז. 

„¯˘Ó ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó,  ÈÎÏÚÂÙ· ÊÓ ÂÏ·È˜˙ÂÈÂ¯ÈÎ ·ËÙ˘Ó È˙  ˙‡ ˜"ÓÚÈÏ‰Â  
‰ ‰„Â·ÚÌÈÓ¯Â‚Ó  Â‡ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÂ ÏÂÚÙ˙ ˙·ÈËÁ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ‰˘Ú  ¯·„‰˘ ‡Ï· ÌÈ Â˘

 ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯·- ÌÈ˙ÚÏ ÏÚ ÌÈÏ‰ ‰ ÂˆÙÂ‰ È„È Ï‰ Ó ÌÂÁ˙‰ ,ÌÈ˙ÚÏ ÏÚ È„È Ï‰ ÓÈ 
ÊÂÁÓ‰Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ˙Â ,ÌÈ˙ÚÏ ÏÚ È„È ˙Â¯ÈÎÊÓ ˙È· ËÙ˘Ó ÌÂÏ˘‰ ˘ Â·˙‡ˆÓ  

 ˙Â¯ÈÎÊÓ Ì‚ ˘"Ó· ˜"ÓÚÌÈ˙ÚÏÂ Ì˙Â‡ ÂÁÏ˘  ÌÈÏ‰  ‰ÓÎ·  ÌÈˆÂ¯Ú -  ‡È·‰˘ ¯·„
ı·˜ÓÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ· „ÈÁ‡ ‡Ï ÌÈÏ‰  (ÔÏ‰Ï Â‡¯) .  

__________________ 

  .80009588תיאור משרה: "מנהל תחום (תעבורה ועניינים מקומיים)" מס'    10
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  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

תשובת הב"ה)  - (להלן  2016בתשובותיה של הב"ה למשרד מבקר המדינה מינואר ומפברואר 
המינוי של מנהל נכתב כי היא אינה רואה סתירה בין הוראות נוהל ממשקי עבודה ובין כתב 

  התחום, ואין היא רואה פגם בכך שהנהלים מגיעים לבמ"ש עמ"ק במגוון דרכים.

 2012במרץ  ."ק בירושליםעמ"ש בבמממקרה שאירע ניתן ללמוד שבהפצה זו  על הבעייתיות
"ק ירושלים ממנהל עמ"ש במביקש הממונה על  ,לתוקף של נוהל ממשקי עבודה עם כניסתו

"ק. מנהל התחום עמאליו "את כל הנהלים הרלוונטיים" לבית משפט  להעבירהתחום לשעבר 
. באופן שוטף על ידי מנהל המחוז אליוכי נהלים והוראות עבודה נשלחים  השיב,לשעבר 

 "לעבוד באופן מסודר... [כיוון ש]שיוכל  כדיבקשה אותה מחוז בהלמנהל  המזכיר פנה לבסוף
ר יכי בשנים האחרונות העב השיב,המחוז  מנהלאין ברשותי נהלים מהשנים האחרונות". 

 העבירימים  מספר כעבורגם נהלים שלא נוגעים או נוגעים חלקית לבית משפט עמ"ק.  מזכירל
 שלדעתוהנחיות, נהלים והוראות עבודה  50 -יותר ממנהל המחוז למזכיר מקבץ אלקטרוני של 

בפועל מדינה העלה, כי ואולם משרד מבקר העניין, קשר, צורך". [בהם] "יש לבמ"ש עמ"ק 
  "ש עמ"ק.במהאחרות של  במזכירויותלא נמצאו  שהעבירהוראות הנהלים והרבים מ

˙Ú„Ï ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ È„Ó‰ ,‰ˆÙ‰ ‡Ï ‰„ÈÁ‡ Ï˘ ÈÏ‰Â  ‰„Â·Ú‰ ‰ È‡˘ ˙Ï‰Â Ó È„È· 
Ì¯Â‚ ‰ËÓ ÍÓÒÂÓ ,ÌÈÏ‰  Ï˘ ·ÈÈÁÓ ¯‚‡Ó Ï‰ Ó‰ „Á‡ ‰ÏÂÏÚ ‡È·‰Ï È¯ÚÙ È„ÈÏ 

,Ú„ÈÓ ¯ÒÂÁ  ˙Â¯È˙ÒÂ ˙Â„ÈÁ‡˙ÂÈÓÈ Ù È¯„Ò ÌÂÈ˜ ÂÚ ÓÈ˘ „Â·ÚÌÈ„ÈÁ‡ ‰  ˙ÂÏÈÚÙ·
 .˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ÈÂ˘Ú Û‡ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰  ‡È·‰Ï˙ÂÓÈÓÚ È„ÈÏ ‰Ï‡˘·  ‰Á Ó‰ Ì¯Â‚‰ ÈÓ

 È‡¯Á‡‰Â·‰·‰"  .˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ ˙„Â·ÚÏ  

סדרי מינהל תקין מחייבים כי בכל מזכירויות בתי משפט עמ"ק יימצאו כל הנהלים ובהם גם  .2
"ה בנוגע להוראות המחייבות אותם. כמו כן קובע נוהל הנהלים המעודכנים שהפיצה הב

ממשקי עבודה, כי על מזכיר במ"ש עמ"ק לתייק את נוהלי העבודה המעודכנים בקלסר ייעודי 
 שיהיה נגיש לכלל העובדים.

·„ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏ‰  ˙ÓÈ˘¯ ÔÈ‡ ‰"·‰Ï ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È ‡˙  א.  
‰˜È„· .˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ  ‰˙ÏÚ‰ ËÙ˘Ó È˙· Ï˘ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ Ú˘˙·

 ˙Á‡ Û‡·Â ,‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â  Ï˘ Ì˙Â‡ˆÓÈ‰Ï Ú‚Â · ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ ÔÈ· ˙Â„ÈÁ‡ ÔÈ‡˘
‰"·‰ ‰ˆÈÙ‰˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏ‰ ‰ ÏÎ Â‡ˆÓ  ‡Ï Ô‰Ó.  

בשלוש מזכירויות של בתי המשפט שנבדקו נמצאו שישה נהלים ייעודיים, בשתיים  )1(
בית משפט אחד נמצא רק נוהל אחד. נמצאו חמישה, בשלושה בתי משפט שניים וב

רק בארבעה  כך למשל נמצא נוהל בדבר התחייבות להימנע מעברה בתיקי עמ"ק
  מבתי המשפט שנבדקו. 

נוהלי רוחב. ואולם באף  29בבדיקה בתשע מזכירויות של בתי משפט עמ"ק נספרו  )2(
י נוהלי הרוחב. בבית משפט אחד נמצאו רק ארבעה נוהל 29אחד מהם לא נמצאו כל 

). כך למשל, נמצאו הנהלים בדבר בקשות לשינוי מועד דיון ובקשות 14%- רוחב (כ
לדחיית דיון בשל קיום דיון אחר בבית משפט רק בארבעה מתשעת בתי המשפט 

ולטיפול בתיק שיש לעובד בית  11שנבדקו. הנהלים בנוגע להפקת צווי הבאה
נהלים אחרים של  המשפט זיקה אליו נמצאו רק בשלושה בתי משפט עמ"ק. חמישה

 15הב"ה נמצאו רק בבית משפט עמ"ק אחד. בבית משפט עמ"ק ירושלים נמצאו 
  נהלים שלא נמצאו באף אחד מבמ"ש עמ"ק האחרים שנבדקו. 

__________________ 

  צו אותו מוציא בית המשפט למי שהוזמן להעיד ולא התייצב, או נצטווה להמציא מסמך ולא המציאו.    11
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  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

 ÌÈÏ‰ ‰ ÌÏÂ‡Â ,ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Â Î„ÂÚ ÌÈÏ‰ ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ   .ב  
 ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ú˘˙Ó ˜ÏÁ· ˜¯ Â‡ˆÓ  ÌÈ·ÈÈÁÓ‰Â ÌÈ Î„ÂÚÓ‰ ÍÎ .Â˜„· ˘

 ÌÈ ÈÈ Ú È˜È˙· ÔÈ„ È¯Ê‚· ÏÂÙÈË ¯·„· Ï‰Â  Ï˘ ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰¯Â„‰Ó‰ ,‰Ó‚Â„Ï
 ¯Ò‡Ó ÈÓÈ· Â¯ÈÓ‰Ï Ô˙È ˘ Ò ˜ Ì˘ ÂÚ˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó-  ˘"Ó· ‰Ú·¯‡· ˜¯ ‰‡ˆÓ 

.Â˜„· ˘ ˜"ÓÚ  

"˜ ‰ˆÂ¯ÓÏ ˘ ˘"Ó· Ï˘ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ· ‰ÏÚÂ‰ ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ·ÓÚ ˙ÚÈ·˜· Í¯Â˙  ג.  
 ·ÈÈÁÓÂ ¯„ÂÒÓ ,„ÈÁ‡ ı·˜Ó ÈÏ‰Â  Ï˘Ï˘ ‰˜È„·· ‰ÏÚÂ‰ ,˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÏ ‰„Â·Ú‰ 

ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ú˘˙, Ó ˙Á‡ Û‡·˘ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ Û‡Â ÌÈ¯ÒÏ˜· Â‡ˆÓ  ‡Ï Ì‰Ï˘
 ‡Ï ˙Î¯ÚÓ·ÏÎ ˙·˘ÁÂÓÓ‰  ÂÈÏ‰  ‰„Â·Ú‰ÌÈ Î„ÂÚÓ‰ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰Â Ó·Ï ˘"
ÓÚÎ ˜" ‰„Â·Ú È˜˘ÓÓ Ï‰Â · ˘¯„. ÌÈÏ‰ ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ· Ì È‡ 

ÌÈ ‚¯Â‡Ó „‰ÓÂ ‡˘Â  ÈÙÏ) ¯Â„Ò ÔÙÂ‡·Â (˙È Î„Ú ‰¯ÂÌ È‡ ÌÈ˘È‚   ÏÏÎÏ
ÂÒÙ„Â‰ ÌÈÏ‰ ‰Ó ˜ÏÁ .ÌÈ„·ÂÚ‰,  ÌÈˆ·˜Î ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· Â¯˙Â  ˜ÏÁÂ

.ÌÈ Â˘ ÌÈÓ¯Â‚Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÈ Â¯Ë˜Ï‡  

במועד הכניסה לתוקף של נוהל ממשקי עבודה שתכליתו לאחד את  2012יצוין כי בשנת 
א יזמה "יישור קו" של הב"ה ל הנהלים וסדרי העבודה של המזכירויות של במ"ש עמ"ק,

הנהלים הרלוונטיים לעבודת המזכירויות שיבטיח כי החל במועד זה יהיה ברשות 
  המזכירויות מאגר אחיד של נהלים והנחיות. 

·˙ÂÈÚÏ ÁÂ˙Ù‰ ÔÂÂ˜Ó ÌÈÏ‰  ¯‚‡Ó ˙Ï‰ Ó ‰"  Ô˘Ï  ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ÏÎ ˙Î¯ÚÓ È‰·  ד.  
ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÎ„ÂÚÓ ‰Ê ¯‚‡Ó .ËÙ˘Ó‰, Â ‡Â‰ .ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÁÒÂ ‰ ˙‡ ÏÏÂÎ

·Â¯Ï ÈÎ ,‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÏÂ‡Â ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ È˙· ËÙ˘Ó ÓÚ ÔÈ‡ ˜"
.‰Ê ¯‚‡ÓÏ ‰˘È‚  

בתשובת הב"ה נכתב, כי לא קיימת אחידות בין בתי המשפט עמ"ק השונים כך שגם אם נכתב נוהל 
גר הנהלים הוא אינו מתאים בהכרח לכל בתי המשפט עמ"ק. לבמ"ש עמ"ק אין נגישות למא

הממוחשב מאחר שאינם כפופים להב"ה. משכך, מופצים הנהלים לכל עובדי המזכירויות במ"ש 
עמ"ק, ואין באפשרותה של הב"ה לבדוק את אופן שמירת הנהלים בכל אחת מהמזכירויות. הב"ה 
הוסיפה כי "בימים אלו קיימת תכנית עבודה במסגרתה פועלת הנהלת בתי המשפט לקבץ את נהלי 

  דה".העבו

 È„È ÏÚ Ï‰Â  ‡ÏÂ Ï·Â‰ ‡Ï ÌÈÏ‰ ‰ ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓÌ¯Â‚  ÔÈ·˘ Ì‡˙Ó ‰ËÓ
 ¯ÒÂÁÂ ÌÈ¯ÒÁ‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ,ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ ÚÈÓË‰ÏÂ ¯˜·Ï ,Á˜ÙÏ ,˙ÂÁ ‰Ï ÂÈ„È˜Ù˙

 Ô‰ .˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙·· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÏÚ˘ ˙Â„ÈÁ‡‰·‰ ‰" ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó È˙· È¯ÈÎÊÓ ·Â¯ Ô‰Â
˘ ÌÈ‡„ÂÂÓ Ì È‡  ÏÎÂ¯‰ ÈÏ‰ ÌÈÈË ·Ï¯‰ ÌÈÈ Î„Ú‰ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ‰ ÌÈÏ‰ ‰Â ·ÁÂ ˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ

‰ È„·ÂÚ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ Ï˘·.ËÙ˘Ó‰ È˙  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰"·‰ ÏÚ Ì¯Â‚ ÍÈÓÒ‰Ï
 ÔÂÓ‡ ‰È‰È˘ „Á‡ ÈÚÂˆ˜Ó ÏÚ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰.  ˜"ÓÚ ˘"Ó· È¯ÈÎÊÓ ÏÚ  ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÈÏ‰

‰„Â·Ú‰  ˙„Â·ÚÏ ÌÈÈË ·Ï¯‰ ÌÈÈ Î„Ú‰‰ Â„ÓÚÈ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ˙Â˘¯ÏÌ .  
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 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ·Ï˘ ‡È‰ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ ÏÎÏ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÏ‰  ˙ÒÒÂ·Ó ‰„Â·Ú
˘ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏÂ ,˙Â„ÈÁ‡ ˙¯ÈˆÈÏ ÈÁ¯Î‰·‰ ‰"Ï˘ ‰ Î‰‰ ˙‡ Ì‚ ‰¯‰Ó· ÌÈÏ˘˙ ¯‚‡Ó 

 ÏÂÏÎÈ˘ „ÈÁ‡˙Â‡¯Â‰Â ˙ÂÈÁ ‰ ,ÌÈÏ‰  ÚÂˆ˜ÓÈ˙Â  ‰"·‰ ˙Ú·Â˜˘ ˙Â Î„ÂÚÓÂ¯˘Ù‡È˘Â 
˙Â‡ˆÓ˙‰ Ï ‰‰Â·‚ ˙Â˘È‚ Â ‰¯È‰Ó‰ ‡ÂÏÓÚ„ÈÓ  .ÔÎ„ÂÚÓ‰˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ·ËÙ˘Ó È˙ ÓÚ ˜"
 ˙Â˘¯„ „ÈÙ˜‰Ï ÏÚ ˙¯ÈÓ˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏ‰ ‰  Ï˘ ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ Ì¯„ÚÈ‰˘ ÌÂ˘Ó ,˘¯„ Î

.Ì‰ÈÙÏ ‚Â‰ Ï Ô˙ÏÂÎÈ·Â ÌÈÏ‰ ‰Â ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ È„·ÂÚ  

  

  

  מענה מקצועי, הדרכות והכשרות מקצועיות 

 מענה מתן על אחראי יהיה הואבין יתר תפקידיו של מנהל התחום  כיועדת זמיר  דוח המליץ כאמור
 בין נכללו. גם בהגדרת התפקיד של מנהל התחום עובדים הדרכות ולקיום המזכירויות עובדי לפניות

  . עובדים והדרכת המזכירויות עובדי לפניות מענה מתן של התפקידים היתר

  

  מענה מקצועי

עובדי הרשויות המקומית ל"ה הבמקצועית של ההאחריות  מתחומי חלק מגדירממשקי עבודה  נוהל
 מנהלי של הן כפולהאחריות  , ובנושא המענה המקצועי הוא קובע"קעמ משפט תיבמזכירויות בש

. הנוהל קובע, בין היתר, את האחריות של מנהל המחוז לזמן לישיבה התחום מנהל של והן המחוזות
אחת לרבעון את מזכירי במ"ש עמ"ק הפועלים במחוז שלו שתכליתה לקבוע שיתוף פעולה עמם, 
למסור עדכונים ולתאם ציפיות. יש לתעד כל מפגש בפרוטוקול לשם הפצתו למשתתפים ולמעקב 

  אחר הביצוע. 

קי עבודה קובע, כי אם נדרש המזכיר של במ"ש עמ"ק לברר סוגיה נוהל ממש - בנוסף על כך 
משפטית בנושא עבודת המזכירות, הוא יפנה אותה למחלקה המשפטית של הב"ה באמצעות מנהל 
המחוז או מנהל התחום. כמו כן נקבע בנוהל כי אם נדרש המזכיר לשאלות הנוגעות לעבודה 

  א יפנה למנהל המחוז או למנהל התחום. המקצועית של המזכירות בעת טיפול בתיקים, הו

כמו כן הבהירה הב"ה לרשויות המקומיות את כפיפותם המקצועית של עובדי מזכירויות במ"ש 
עמ"ק למנהל התחום בחטיבת תפעול ומזכירויות בהב"ה והורתה להן לקיים עמו שיתוף פעולה 

 בהנהלת ומזכירויות תפעול תלחטיב מקצועיות שאלות יפנו המזכירות מלא. הב"ה קבעה, כי "עובדי
  .12לשופטים" או בעיריות המשפטיים ליועצים ולא המשפט בתי

1. ‡ˆÓ   ÈÎ ÏÚÛ‡ ˘ ¯Â‡È˙„È˜Ù˙‰ Ï˘ Ï‰ Ó ÌÂÁ˙‰ ‚ÈˆÓ Â˙Â‡ Ì¯Â‚Î ÍÓÒÂÓ‰ ‰ÈÁ ‰Ï 
˙ÈÚÂˆ˜Ó - ÏÚÂÙ· ‰ÏÈË‰ ·‰ ˙‡ ‰"˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰ÈÁ ‰Ï  ˙ÈÚÂˆ˜ÓÏÚ ‰ÓÎ  ÌÈÓ¯Â‚ - 

 Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰Â ÈË ÂÂÏ¯‰ ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó ,ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó·‰"‰.  

בתשובת הב"ה נכתב, כי אין להב"ה תהליך המאפשר לאכוף את הטמעת הנהלים וכי חוסר 
אחידות והיעדר ניהול אחד מוגדר מקשה על תהליך ההנחיה המקצועית של מזכירויות בתי 

אינה במנגנון של הב"ה, כי אם בעובדה שלא ברורה המשפט עמ"ק. הב"ה הוסיפה כי "הבעיה 
כפיפות מזכירויות עמ"ק [להנהלת בתי המשפט]... לא מעטים המקרים בהם הב"ה מנחה... 

  אולם המזכירות מקבלת הנחיות מגורמים אחרים ברשות".
__________________ 

 .4מסמך סיכום מפגש עם המנכ"לים, עמ'    12



  ג66דוח שנתי   1150

  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - הנהלת בתי המשפט - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

 ˜ÙÒ ¯È˙ÂÓ Ô È‡ È˘¯‡˜ ı"‚·Â ¯ÈÓÊ ˙„ÚÂ Ï˘ Ì‰È˙ÂÚÈ·˜ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ô˙ÂÙÈÙÎ ¯·„· ËÙ˘Ó È˙··ÓÚ" ˜ÏÁ ÈÎ ¯ÚÂÈ .‰"·‰Ï ˜

 ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·¯˜· ˙ÚÓËÂÓ ÂÊ ˙ÂÙÈÙÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‡Â‰ ‰"·‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ó
˙Â ÓÏ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘· ‰ÈÏÚ ÔÎÏÂ  ÏÙËÓ˘ „Á‡ Ì¯Â‚·˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ÌÂ¯˙È˘  ÍÎÏ

‰ ÚÓ‰˘  ÈÚÂˆ˜Ó‰Ô˙ ÈÈ˘ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÏ  „ÈÁ‡ ‰È‰ÈÂÌÏ˘.  

2. ˙˜ÂÏÁ ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰  ÌÈ Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ÈÁ ‰‰ ‡˘Â ·
 ˜"ÓÚ ˘"Ó· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ÏÎÏ ÈÂÏ‚‰ ÈÓ˘¯ ÍÓÒÓ· ‰ˆÓÓÂ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ˙ ‚ÂÚÓ ‰ È‡
 .˜"ÓÚ ˘"Ó· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÏ‰Â  Ô‚ÚÓ ,Ï˘ÓÏ ÍÎ ˜˘ÓÓ ˙ÂÈ¯Á‡ ‰„Â·Ú È ‰ ÚÓ Ô˙ÓÏ

Ú Ì‚ ,ÌÈ¯ÈÎÊÓ Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏ‡˘ÏÏ ÈÏ‰ Ó ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÂÚ Ì‚Ï Ï‰ Ó ÌÂÁ˙‰ ,‡ÏÂ 
‰Ú·˜  Â·  ˙˜ÂÏÁ‰.Ì‰È È· ˙ÂÈ¯Á‡  

3. ÔÓ ˙Â·Â˘˙‰ ÌÈ ÂÏ‡˘Ï  ÈÎ ,‰ÏÂÚ˜ÏÁ Ó ËÙ˘Ó È˙· È¯ÈÎÊÓÓÚ ˜"ÌÈ‚‰Â  ıÚÈÈ˙‰Ï 
 ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ‡˘Â ·ÌÚ  Ì È‡˘ ÌÈÓ¯Â‚Ï‰ Ó ÌÂÁ˙‰ Â‡ Ï‰ Ó ÊÂÁÓ‰ ˘¯„ Î Ï‰Â · 

È˜˘ÓÓ ‰„Â·Ú, ·ÂÈ È ÌÈÓ¯Â‚ Ì‚ Ì‰ıÂÚÈÈ· ÈËÙ˘Ó‰ Ï˘ ˙Â˘¯‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ Â‡ ÌÈÓ¯Â‚ 
‰ÚÈ·˙· ˙È Â¯ÈÚ‰, Ì‰˘  ÈÏÚ·ÔÈ„ ˜"ÓÚ ˘"Ó·· ÌÈÎÈÏ‰·.  ˙‡ÊÂ- „Â‚È · ˘¯„ Ï 

Ï‰Â · È˜˘ÓÓ ‰„Â·Ú ÂÔÂ¯˜ÚÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙„¯Ù‰ . ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÏÚ 
 ËÙ˘Ó È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÓÚ ˜"ÏÂÚÙÏ Ì‡˙‰· ˙Â‡¯Â‰Ï Ï˘ Ï‰Â  È˜˘ÓÓ ‰„Â·Ú.  

בתשובת הב"ה נכתב, כי "דעת מערכת בתי המשפט היא כדעת המבקר ואכן בשל הכפיפות 
המנהלית, עובדי בית המשפט מבולבלים ונוטים לעיתים להתייעץ עם גורמים בלשכה 
המשפטית של הרשות או אצל התובע העירוני. הדבר מדגיש את הבעייתיות שבכפיפות 

  כפולה". ה

Ó· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" È˙·· ‰ÚÈ·˙‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ÈÎ ,˜"ÓÚ ˘
 ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈÏ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏ‡˘· ‰ÈÈ ÙÂ ,ÔÈ„ ÏÚ· Ï˘ „ÓÚÓ ‡Â‰ ËÙ˘Ó‰

ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈÚ·Â˙Ï Â‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·13  Ï˘ ·ˆÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏÂÏÚ
 ‰‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡Â ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ‰„Â·Ú È˜˘ÓÓ Ï‰Â  Ï˘ ˙ÂÈÁ.  ÏÚ·‰ ‰"

·Â˘Ï  ˘È‚„‰ÏÂÏ ËÙ˘Ó È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ È ÙÓÚ˙Â·È˘Á ˙‡ ˜"‰ ‰ Ï˘ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘
 ÔÂ¯˜Ú.˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙„¯Ù‰   

  

  

  הדרכות והכשרות מקצועיות 

בהתאם להמלצות דוח ועדת זמיר על הב"ה להדריך מבחינה מקצועית את מזכירי בתי משפט עמ"ק 
להם השתלמויות. ואכן, הב"ה הנחתה את הרשויות המקומיות, כי ועובדי המזכירויות ולקיים 

  חובתם של המזכירים ושל עובדי המזכירויות לצאת להדרכות, לימי עיון ולהכשרות.

מרכז מעוף)  -הוקם בהב"ה מרכז להכשרה ופיתוח עובדים בשם "מעוף" (להלן  2010בשנת 
ההשתלמויות  ההכשרות כלל את וכובת שבאחריותה של חטיבת תפעול ומזכירויות. המרכז מאגד

__________________ 

המקומית ותפקידם כולל את ניהול ההליכים המשפטיים התובעים העירוניים כפופים לראש הרשות    13
 בבתי המשפט בשם הרשויות המקומיות. בראש מערך התביעה מכהן לרוב יועץ משפטי מטעם הרשות.



  1151  משרד המשפטים

  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - המשפט הנהלת בתי - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

פעילויות הפרוסות על פני מאות  לעובדי המינהל של הב"ה. מרכז מעוף אחראי, בין היתר, למגוון
ימי הדרכה בכל שנה. הוא מקיים גם שורה של כנסים וסדנאות לעובדים ברמות שונות, כדי להעמיק 

קורס מקצועי  ור הפלילי עובריםי המדעובדאת הידע המקצועי של עובדי בתי המשפט. כך למשל, 
, ימי עיון שנתיים והכשרות מחוזיות אחת לארבעה חודשים (בהשתתפות מנהל מתקדםבסיסי וקורס 

  המחוז, מנהל התחום וגורמים בהב"ה כמו הייעוץ המשפטי והביקורת).

1. ˙ Â ¯ ˘ Î ‰ ‰  Û ˜ È בלוח שלהלן נתונים על הדרכות והכשרות מקצועיות לעובדי  :‰
 .2015אוגוסט  - 2010משפט עמ"ק מינואר מזכירויות בתי 

  1לוח 

 2015אוגוסט  - 2010הדרכות והכשרות מקצועיות ינואר 

 ‰¯˘Î‰‰ ÌÈ¯ÂÊÁÓ ¯ÙÒÓ  „ÚÂÓ‰  Û˜È‰  „ÚÈ‰ Ï‰˜  ÌÊÂÈ  

קורס "עניינים   1
  מקומיים" 

 2010דצמבר   שניים 
אפריל  -

2011  

כלל עובדי   ימים 3
מזכירויות במ"ש 

  עמ"ק

  הב"ה

אוקטובר   שניים   יום עיון   2
2011   

כלל עובדי   יום
מזכירויות במ"ש 

  עמ"ק

  הב"ה

נובמבר   שניים   יום עיון  3
2012  

כלל עובדי   יום
מזכירויות במ"ש 

  עמ"ק

  הב"ה

קורס  -הדרכה   4
עמ"ק מחוז 

  ת"א

מרץ -ינואר  אין נתונים
2015  

12 
  שעות 

עובדי מזכירויות 
במ"ש עמ"ק 

  מחוז תל אביב

מזכירות 
במ"ש עמ"ק 

  בת"א

  על פי נתוני הנהלת בתי המשפט ומזכירות במ"ש עמ"ק תל אביב.

ÔÓ  ¯·Ó·Â Ó˘ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰2012 -  ËÒÂ‚Â‡2015  ÌÈÒ¯Â˜ ‰"·‰ ‰ ‚¯‡ ‡Ï
 ˙ ˘· ‰Î¯„‰‰) ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó È˙· È„·ÂÚÏ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Â2015  ˙Â¯ÈÎÊÓ ˙ÓÊÈ· ‰ ‚¯Â‡

 Ï˙ ÊÂÁÓ·˘ ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· È„·ÂÚÏ ˜¯ ‰„ÚÂÈÂ ·È·‡ Ï˙ ˜"ÓÚ ˘"Ó·.(·È·‡ 
˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈÓ¯ÙÒ ˙ÂÎ¯„‰‰ ˙Â¯˘Î‰‰Â ‰ÓÈÈ˜˘  ‰"·‰È„·ÂÚÏ  ˘"Ó· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ

 ˜"ÓÚ ‰È‰ÌˆÓÂˆÓ. ÈÎ ,‰‡ÂÂ˘‰ Ì˘Ï ÔÈÂˆÈ  ËÙ˘Ó‰ È˙·· ÌÈÈÏÈÏÙ‰ ÌÈ¯Â„Ó‰ È„·ÂÚ
 ÔÂÈÚ ÈÓÈ· ÌÈÙ˙˙˘Ó˙Â¯˘Î‰Â ‰ ˘ ÏÎ.   

ימי עיון לא התקיימו  2014לא קיימים נתונים, בשנת  2013בתשובת הב"ה נכתב, כי לגבי שנת 
מתוכננים הכשרות וימי עיון נוספים וכן  2016. לשנת 14התקיימו שני ימי עיון 2015ובשנת 

  מספר סבבים של מפגשים מחוזיים שיוזמנו אליהם מזכירי בתי המשפט עמ"ק של אותו מחוז. 

˙Ú„Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏÚ , ·‰ ‰"ÁÈË·‰Ï ˘ Û˜È‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰Î¯„‰‰
 ‰¯˘Î‰‰ÂÈÚÂˆ˜Ó ‰ ÚÓ Ô˙ÈÈ ,ÂÈ„·ÂÚÂ ˜"ÓÚ ˘"Ó· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÏ Ô˙Â¯È„˙ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰ 

Ô‰Â ,ÔÙ˜È‰Â ˙Â¯˘Î‰‰ Ï˘ ÔÂÂ‚Ó‰ ˙ ÈÁ·Ó È‚ÂÒ Ï˘ ÌÈ˘‚ÙÓ‰  ÚÂˆ˜Ó‰ È˘ ‡Â
.Ì‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ 

__________________ 

  .2015הכוונה ליום עיון אחד בשני מחזורים שהתקיימו בספטמבר    14



  ג66דוח שנתי   1152

  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - הנהלת בתי המשפט - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

2. ˙ Â ¯ ˘ Î ‰ ·  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰:  ÍÓÒÓ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰"·‰ ‰Ú·˜˘ ˙ÂÈÁ ‰·
 ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó ˙È· È„·ÂÚ Ï˘ ‰‡ÏÓ ˙Â·ÈÂÁÓ ‰˘¯„  ,ÌÈÏ"Î Ó‰ ÌÚ ˘‚ÙÓ‰ ÌÂÎÈÒ
 Ì‰· ÌÈ¯˜Ó· ÌÏÂ‡ .ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Î¯ÚÓ· ˙ÓÈÈ˜˙Ó‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â

 ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ È„·ÂÚ ‡Ï ‰"·‰ ‰ÓÈÈ˜˘ ˙Â¯˘Î‰· ÂÙ˙˙˘‰·Ì¯Â·Ú ‰˙¯˙‰ ‡Ï ‡È‰ ,
Ú Ì‰È Ù·ÍÎ Ï.  

בתשובת הב"ה נכתב, כי פניותיה לרשויות להזמין את עובדי המזכירויות להכשרות אינן נענות 
בחיוב ועובדים מעטים משתתפים בהם, ומכל מקום אין בידיה כלים לחייב את העובדים 

  להשתתף בהכשרות. 

ף של היא כתבה כי השיתו 2016בתשובת עיריית ראשון לציון למשרד מבקר המדינה מפברואר 
מזכירות בית המשפט לוקה בחסר, בין היתר, בנוגע לפעילויות כגון הדרכות, ימי עיון, סדנאות 

  וכנסים עם שופטים ומנהלי מדורים. 

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï-  ˙ÂÏÂÚÙ· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙·ÂÁ
 ‰"·‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Û˜Â˙Ó ˙Ú·Â  ‰"·‰ Ì¯Â·Ú ˙ÓÈÈ˜Ó˘ ‰Î¯„‰‰

¯„‰Ï Û˜Â˙ÓÂ ,˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ È„·ÂÚ ˙‡ ¯È˘Î‰ÏÂ ÍÈ
 ÏÂÚÙ˙ ˙·ÈËÁ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .‰Ê ÌÂÁ˙· ‰˙ÂÎÓÒÏ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÂÙÈÙÎ

ÏÂÚÙÏÂ ˙Â¯˙‰Ï ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÂ  Ï‡ ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ˜"ÓÚ ˘"Ó· ˙Â¯ÈÎÊÓ ÏÂÓ
„·ÂÚÌÈ Ó‰¯˘Î‰˙Â .  

3. Ì È ˘ „ Á  Ì È „ · Â Ú  ˙ ¯ ˘ Î הממונה על ההדרכה קובע, כי "תקנון שירות המדינה  :‰
ינהל רישום של העובדים החדשים, יקיים אתם שיחות ויקבע מה הן פעולות ההדרכה שיש 

הממונה על . בנוסף, לתכנן בשבילם לשם קליטתם הטובה, הסתגלותם לעבודה וקידומם
שבהם ישתתפו כל העובדים החדשים לפני  ...ההדרכה יארגן קורסים או השתלמויות קצרות

  ".ששת החודשים הראשונים לעבודתם תום

מרכז מעוף מקיים הכשרות לעובדים חדשים בכל המזכירויות של מערכת בתי המשפט, לרבות 
לקורס מקצועי בסיסי בתי משפט השלום. עובד חדש מקבל הדרכה צמודה במזכירות, ומשובץ 

ם אלו קורסיתהליכי העבודה בתחום הספציפי בפרט. ו בכלל, הכרת מערכת בתי המשפטל
  מתקיימים ברמה הארצית מספר פעמים בשנה. 

‡ˆÓ  ÈÎ ˙·ÈËÁ Â ÏÂÚÙ˙˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ  Ï˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈ¯ÈÎÊÓ ‰¯È˘ÎÓ ‰ È‡ È˙·
ËÙ˘Ó Ï Ì˙ÒÈ Î ÌÚ ˜"ÓÚ„È˜Ù˙ ,ÔÈ· Ò¯Â˜· ÔÈ·Â ‰Î¯„‰· ‰„ÂÓˆ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ·. 
˙·ÈËÁ Â ÏÂÚÙ˙ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ‰ È‡ Ì‚ ˜"ÓÚ ˘"Ó· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ˙‡ ‰Á Ó ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â ·
¯˘Î‰Ì˙  Ï˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ·Â ÌÈ Î˙˘ ¯È·Ú‰Ï Ô‰ÈÏÚ‰Î¯„‰· ,ÂÊ ÂÏÚÂÙ· ÏÎ ,

 .‰˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ‰ÙÈÙÁ Â‡ ‰¯˘Î‰ ÍÈÏ‰ ˙ÓÈÈ˜Ó ˙Â¯ÈÎÊÓ  

על החשיבות של מתן הדרכה לעובדים חדשים ניתן ללמוד מהמקרה הבא. מזכיר במ"ש עמ"ק 
לא קיבל קובץ הוראות התלונן שנכנס לתפקיד ללא חפיפה ו, 2014בשנת  ונכנס לתפקידשחדש 

במשרדי המזכירות בניגוד להנחיות  נוכח היותאפשר לתובע עירוני למסודר, וכתוצאה מזה 
  .המקצועיות של הב"ה

הב"ה הסבירה בתשובתה, כי מעשית היא מתקשה לעקוב אחר הכשרת העובדים החדשים 
ק, וספק אם בבמ"ש עמ"ק מאחר שאין לה אינדיקציה על אודות קליטתם במזכירות במ"ש עמ"

כתבה חולון  עירייתיש בידיה לחייב את הרשות המקומית לקיים הכשרה מסוימת לעובד חדש. 
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עובר הדרכה  עמ"ק בחולון המשפט ביתנקלט בשכי עובד חדש , 2015בתשובתה מדצמבר 
  .המזכירעל ידי שניתנת לו 

„¯˘Ó  ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó·‰Ï‰", ÈÎ  ˙¯˘Î‰Â ,˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙È‡¯Á‡‰ ‡È‰
 ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÍÎÈÙÏ .‰„È˜Ù˙· ˙ÏÏÎ  ˜"ÓÚ ˘"Ó· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ È„·ÂÚ ÏÏÎ

 ˙È Î˙ ˙ Î‰Ï˙È·ÁÂ¯ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ÏÎ· ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ˙¯˘Î‰Ï ‰¯Â„ÒÂ ˙Ë¯ÂÙÓ ,
Ó·"¯„ÚÈ‰· .‰ÚÂˆÈ·Ï Ú‚Â · ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰ÏÂ ,˜"ÓÚ ˘  ˙È Î˙ÌÈÚ‚Ù  ÂÊÎ 

¯Î‰·Ì˙ÂÈÚÂˆ˜Ó Á ˙Â¯ÈÎÊÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙Â¯È˘‰Â È‡·Ï Ô˙È ‰ Ó· ˘"ÓÚ .˜"  

 

  

  בקרה ופיקוח על עבודת המזכירויות של בתי משפט עמ"ק

דוח ועדת זמיר קבע, כי ראוי שהב"ה תקיים בקרה בבמ"ש עמ"ק במתכונת הבקרה הנערכת בבתי 
משפט אחרים. הוא המליץ כי מנהל התחום יהיה בעל הסמכות לדווח ולערוך מעקב ובקרה על 
תפקודן המקצועי של מזכירויות במ"ש עמ"ק. ואמנם, הגדרות התפקיד של מנהל התחום כוללת, בין 

ת לתכנן, לבקר ולהנחות את העובדים במזכירויות, לאסוף נתונים, לקבוע יעדים היתר, אחריו
ולעקוב אחר ביצועם. כמו כן קובע נוהל ממשקי עבודה תפקידים נוספים הנוגעים לבקרה ולפיקוח, 

  כגון חובת הגשת דוחות סטטיסטיים להב"ה או דיווח על היעדרויות וחופשות מרוכזות. 

Ï‰ Ó ÈÎ ‡ˆÓ   ‡Ï ÌÂÁ˙‰ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈÎ‰ÓÚ .˜"
˙È Î˙Ï  ÂÊÎ˙Â·È˘Á ˘È  ‰·¯Ï˘· ÂÏ‡ ËÙ˘Ó È˙· Ï˘ Ì„ÂÁÈÈ, ‰ÏÚ˘ ÈÙÎ ˙„ÚÂ ÁÂ„· ¯ÈÓÊ 

‚··Â ı"È˘¯‡˜. :ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï 

1. Ì È È Ë Ò È Ë Ë Ò  Ì È Á Â Â È „  Ô ˙ Ó : נוהל ממשקי עבודה קובע חובת דיווח של
המזכירויות ומסדיר את אופן הגשתם של דוחות סטטיסטיים לידי הב"ה. לפי הנוהל, על כל 
מזכיר לרכז נתונים סטטיסטיים בנוגע לתיקים המתנהלים בבית המשפט כשהם ערוכים 

ות אחת בפורמט אחיד, ועליו להעבירם לנשיא המחוז, למנהל המחוז ולמנהל התחום לפח
 לרבעון. 

‡ˆÓ ,  ÏÚÂÙ· ÈÎ‡Ï ÏÎ È˙· ËÙ˘Ó‰  ÌÈ˘È‚ÓÈËÒÈËËÒ ˙ÂÁÂ„ÈÌ  Ï‰Â Ï Ì‡˙‰·
 .‰„Â·Ú È˜˘ÓÓ˘ ÌÈ¯˜Ó Ì ˘È‰‡Ï˘ Â˘‚Â‰ ˙ÂÁÂ„ ËÓ¯ÂÙ· ˘¯„ ‰  Ì‰·˘ Ú„ÈÓ‰Â

.˙ÂÓÏ˘‰ Â· Â˘¯„ Â ‡ÏÓ ‰È‰ ‡Ï  Ì˜ÏÁÂ˘‚Â‰  ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯ÂÎÊ˙ ¯Á‡Ï ¯ÂÁÈ‡·˙Â ˘ Â 
 .ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó Ï˘˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ -  ËÙ˘Ó È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ÏÚÓÚ ˜"

˘È‚‰Ï  ,‰„Â·Ú È˜˘ÓÓ Ï‰Â  ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· Ì‰È˙ÂÁÂ„ ˙‡È„Î ˙ÂÁÂ„‰˘ ÂÏÎÂÈ 
ÚÈÈÒÏ „È·ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó È ‰¯˜·· ÁÂ˜ÈÙ·Â ÏÚ È˙· ËÙ˘Ó‰.   

מתשובת הב"ה עולה, כי בכל הנוגע לתשעת במ"ש עמ"ק שאינם פועלים במערכת ניהול המידע 
המשפט או המערכת), אכן לוקים הדיווחים הסטטיסטיים בחסר, נט  - המשפט" (להלן - "נט

והמזכירויות מתקשות או אינן מעוניינות להעביר את הדוחות בזמן והב"ה יכולה רק לבקשם 
 ובקשותיה לא נענות תמיד. 
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2.  ˙ Â È Â ¯ È Î Ê Ó ·  Ì È ¯ Â ˜ È ·Ó Ú˜ ": ·‰ ÌÈ¯Â˜È·Ï ÌÈ„ÚÈÂ ‰·ÂÁ ‰Ú·˜ ‡Ï ‰"
Ï˘ Ï‰ Ó  ËÙ˘Ó È˙· Ï˘ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ· ÌÂÁ˙‰ÓÚ ,˜"Â˙ÂÁÎÂ Ï˘ Û‡ ÏÚ ÂÂÈ¯Â˜È·Ï ˘È 
˘Á˙Â·È  ˜ÏÁÎ˙ÂÏÈÚÙÓ ‰¯È„Ò Ï˘ ÏÂ‰È  ,ÁÂ˜ÈÙ .‰Ï‡ ËÙ˘Ó È˙· ÏÚ ‰¯˜·Â  

 43- קיים מנהל התחום לשעבר עשרה ביקורים בבתי משפט עמ"ק ו 2012-2010בין השנים 
מסר למשרד מבקר לשעבר התחום  ביקורים בבתי משפט אחרים שבתחום אחריותו. מנהל

לא פירט היכן התקיימו  ךעמ"ק, א נוספים בבתי משפטביקורים פעם לפעם מ ךכי ער ,המדינה
  ובאיזו תדירות ולא צירף דוח או סיכום הכולל גם פירוט של ממצאים ופעולות תיקון דרושות. 

הוא קיים בבמ"ש  ועד מועד תום עריכת הביקורת 2014מאז מינויו של מנהל תחום חדש בשנת 
. חטיבת תפעול ומזכירויות מסרה למשרד מבקר המדינה, 2.10.14-עמ"ק ביקור מתועד אחד ב

הוא קיים ביקורים נוספים בארבע רשויות מקומיות וביקור  2015ינואר  -  2014כי בין נובמבר 
 אחד ברשות מקומית נוספת במועד לא ידוע. לא נמצאו מסמכים שמתעדים אף אחד מביקורים

אלו או ביקורים אחרים, ולא הוצאו דוחות סיכום הכוללים גם פירוט של ממצאים ופעולות 
 תיקון נדרשות.

מהתשובות לשאלונים עולה, כי במקרים מסוימים כמעט שאין ביקורים של מנהל התחום 
בבמ"ש עמ"ק. כך למשל, מזכירת במ"ש עמ"ק אחד ציינה, כי יש מעט מאוד ביקורים; מזכירת 

ק נוספת ציינה, כי הביקור האחרון היה לפני חמש שנים; ומזכיר במ"ש עמ"ק אחר במ"ש עמ"
 2016ציין, כי מנהל התחום מעולם לא ביקר אצלם. בתשובה של במ"ש עמ"ק נוסף מינואר 

  למשרד מבקר המדינה נכתב, כי מנהל התחום מעולם לא ביקר אצלם. 

י הצורך ולפי שיקול דעתו וכי תיעוד הב"ה כתבה בתשובתה, כי מנהל התחום עורך ביקורות לפ
  לכך נעשה בשעת הצורך. 

¯ÂÓ‡‰Ó  ÏÈÚÏ‡ˆÂÈ  ËÙ˘Ó È˙· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÓ ˜ÏÁ·˘ÓÚ ˜"‡Ï  ÂÈ‰ ÏÎ ÌÈ¯Â˜È· Ï˘
Ì˜ÏÁ·Â ,ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó ‰˙ÈÈ‰ ˙Â¯È„˙  ÌÈ¯Â˜È·‰‰ÎÂÓ  ·˘Á˙‰· .¯˙ÂÈ· ÍÎ·  ˜ÂÁ˘

 ˜È ÚÓ ËÙ˘Ó‰ È˙·È˙·Ï  ˜"ÓÚ ËÙ˘ÓÈ˙· Ï˘Î „ÓÚÓ ËÙ˘Ó ÌÂÏ˘‰ ‡ Ï˘·Â ‰˙ÂÈ¯Á
 Ì‰Ï ‰"·‰ Ï˘- ÔÈÎ‰Ï ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÂ ÏÂÚÙ˙ ˙·ÈËÁ ÏÚ ˙È Î˙ ÌÈ¯Â˜È· ˙È„ÂÚÈÈ ˙È˙ ˘ 

 ËÙ˘Ó È˙·ÏÓÚ˜" .˙Â˘¯„ ‰ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Ó¯Ï ‰ ÚÓ Ô˙È˙˘  ˘È ˙‡Ê ˙È Î˙·
Â ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙‡ ˙ÓÈ˘¯ ÌÈ‡˘Â ‰ÏÎ· ‰˜È„· ÌÈ ÂÚË‰ .¯Â˜È·  

3.  ÈÏ‰ Ó ÈÎ ,‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â‡ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ,¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ÂÎ¯Ú ‡Ï ÌÂÁ˙‰
˙˜È„·Ó .˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙·· Ì‰È¯Â˜È·Ó ÌÈ˘‚ÙÓ ÌÂÎÈÒ „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,‰ÏÚ 

 ÈÎ˜¯  ¯Â˜È·„Á‡ ˘ ‰ÙÈÁ· Í¯Ú ·-2.10.14 „ÚÂ˙ È„È· Ï‰ Ó ÌÂÁ˙‰.  

˙Ú„Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó,  „ÂÚÈ˙ ¯„ÚÈ‰Ï ÌÈ¯Â˜È·ËÙ˘Ó È˙·· ÓÚ ˜"˘·˘Ó  ˙‡
 ÌÈ„ÚÈ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ,ÌÈ Â˙  ÛÂÒ‡Ï ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙ÏÂÎÈÂ ˙„Â·Ú ˙‡ ¯˜·Ï

‰  ˙ÚÓË‰ ˙‡Â ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÂÔ‰· ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰ÔÈÎ‰Ï ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó ÏÚ .  È„Î ¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„
 ˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ Ì‰· ÏÂÏÎÏÂ ,Â„È ÏÚ Â‡ˆÓ ˘ ˙Â¯ÈÎÊÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï

· Â˘Ó˘È ÂÏ‡˘ È„Î ,Ì Â˜È˙ Í¯ÂˆÏ ÌÚˆ·Ï .ÌÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓÏ ÒÈÒ  
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 ˘È ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÎÈ¯ÚÏ ‰·¯ ˙Â·È˘ÁÌÈ¯Â˜È· ÌÈ  ÎÂ˙Ó„Ò ,Â ÌÈ¯
 ÌÈÙÈ˜ÓÂËÙ˘Ó È˙·· ÓÚ ˜"È·Á¯·  .ı¯‡‰ÌÈ¯Â˜È· ÂÏ‡ ÌÈÎÈ¯ˆ Úˆ·˙‰Ï ˜ÏÁÎ 

˙È Î˙Ó ‰‡È·Ó‰ ‰¯È„Ò ÔÂ·˘Á· ˙‡ Í¯Âˆ‰ ¯˜·Ï ÏÎ· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ ˙Ï·Â˜Ó ˙Â¯È„˙· ,
˘‚„ Ô˙Ó ÍÂ˙ ÏÂÈ‚ÂÒ‰Ï ˘È˘ ˙,˙ÂÏÚ ÈÎ¯ÂˆÏ „Ú˙ÏÂ ˜Â„·Ï  .ÁÂ˜ÈÙÂ ·˜ÚÓ ÂÊÎ ˙È Î˙Ï

 Ï˘ ÈÊÈÙ‰ ÌÓÂ˜ÈÓÂ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ¯ÊÂ·Ó‰ ‰ÈÈÙÂ‡ Ï˘· ‰¯˙È ˙Â·È˘Á ˘È
 ‰˜ÈÊ ˙ÓÈÈ˜ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ ÔÈ·Â Ô È·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÁË˘· ˜"ÓÚ ˘"Ó·

˙Î˘Ó˙Ó.   

2. : ‰ „ Â · Ú  È ˙ Â Â שונים  תחומיםבארציים עבודה מקצועיים צוותי הב"ה פועלת באמצעות  ˆ
 המחוזותומנהלי מנהלי מדורים  (כגון בתחום הפלילי ובתחום דיני התעבורה) הכוללים

בין  ים ודנים,תקופתי מקיימים מפגשיםצוותי העבודה . חשיבה מערכתיתשתכליתם לקיים 
בהליכי  מטרה ליצור אחידות וייעולב ,הדרכהו תהליכי עבודה, נהליםהיתר, בנושאים של 

תדירות ב יםתקופתי מקיימים מפגשים. צוותי העבודה דה בתחום שבו הם עוסקיםהעבו
מנהל תחום מסוים . בטלפון ובדואר אלקטרוניקשר שוטף נידון, וכן נושא ההנדרשת בהתאם ל
ייוועץ בחברי צוות העבודה מקצועית נוהל, או הוראת עבודה חקיקה,  ןתיקושמתכנן מהלכים ל

   הרלוונטי לפני הנעת המהלך.

, הקים מנהל התחום לשעבר צוות עבודה ארצי בראשותו 2009עם כניסתו לתפקידו בשנת 
צוות  - בתחום העניינים המקומיים, והוא כלל נציגים ממזכירויות בתי משפט עמ"ק (להלן 

עמ"ק). הוא הנחה את הצוות להיפגש בתדירות של פעם בחודש וחצי, והנציגים נדרשו להעביר 
יתר המזכירים והעובדים של בתי משפט עמ"ק. כן הנחה מנהל התחום  את תכני המפגשים לכל

לשעבר, כי ישיבות העדכון במזכירויות יתועדו בפרוטוקולים, והנציגים נדרשו להמציא לו את 
  הפרוטוקולים לצורך פיקוח על הטמעת סדרי העבודה בכל המזכירויות. 

„¯˘Ó ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó,  ÈÎ‰ Ï‰ Ó Ï˘ ˙Â¯ÊÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ÔÈÈ Ú· ¯·Ú˘Ï ÌÂÁ˙
 .Â‡ÏÂÓ ‡Ï ‡Ï ÌÈ˘‚ÙÓ‰Ó Ú„ÈÓ‰¯·ÚÂ‰ · È„·ÂÚ ÏÎÏÈ˙  ËÙ˘ÓÓÚ˜"  .˘¯„ Î

,¯·Ú˘Ï ÌÂÁ˙‰ Ï‰ ÓÏ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÎ Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï ‰ÊÓ ‰‡ˆÂ˙Î ˙ ˘· 2009  Ò Î˙‰
 ˙ÂÂˆÓÚ ˜"‰Ú·¯‡Ï  ÌÈ˘‚ÙÓ‰˙Â‡ÓÂ ,„·Ï· ÍÏÈ‡Â ‰ ˘ ‡Ï ÂÓÈÈ˜˙‰ ÌÈ˘‚ÙÓ 
ÌÈÙÒÂ .  

עשר מזכירים של בתי משפט עמ"ק, -מנהל התחום עם אחד, בפגישה שקיים 2015רק במאי 
נידון הצורך בהקמה מחודשת של צוות העבודה, ונבחרו שבעה נציגים מקרב המזכירים. ואולם 

  מאז לא התקיים כל מפגש של הצוות החדש.

בתשובתה של הב"ה נכתב, כי במפגשים עלה שהאחדה מלאה של העבודה אינה אפשרית ללא 
חת. לכן אין צורך במפגשים תכופים של צוות העבודה ותדירות המפגשים מערכת מחשובית א

  הותאמה לנדרש.
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˙Ú„Ï „¯˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó,  ˜ÈÙ‰Ï Ô˙È  ˙Á‡ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰· Ì‚
 ‰·¯ ˙ÏÚÂ˙ÓÂÈ˜Ì  È˘‚ÙÓ Ï˘ ¯È„Ò‰„Â·Ú  ËÙ˘Ó‰ È˙· È¯ÈÎÊÓ ÌÚ ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó Ï˘

Ï˘ÓÏ ÍÎ .˜"ÓÚ ˙ÂÂˆÂ ,Ô˙È  ˙ÂÏÚ‰Ï Ï‡ ÌÈ˘‚ÙÓ· ·ÁÂ¯ ˙ÂÈ‚ÂÒ Â˙ÂÈ„ÂÁÈÈ Ó·Ï ˘"
 Â‡ ˜"ÓÚÔÂ„Ï ˙Â Â¯˙Ù· ÌÈÈÙÂÏÁ È˙·Ï  ËÙ˘ÓÌ È‡˘ ˜"ÓÚ ÌÈ„·ÂÚ ÌÚ Ë  ˙Î¯ÚÓ 

ËÙ˘Ó‰. Ï ÏÚÙ˙ ‰"·‰˘ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ ÒÂ ÈÎ ˙ÂÂˆ˜"ÓÚ  ÌÈ˘‚ÙÓ‰ .ÚÂ·˜ ÒÈÒ· ÏÚ
È ÂÈÁÌÈ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È˙Î¯ÚÓ ‰·È˘Á ÂÈ˜˘ÓÓ ‰„Â·Ú ˜"ÓÚ È‡˘Â · ÔÈ·  ÔÈ·Â ‰"·‰

‰˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ.  ÌÂÈ˜Ï˙„Á‡‰Ï Ì˙ÓÂ¯˙· "ÛÒÂÓ Í¯Ú" Ì‚ ˘È ÌÈ˘‚ÙÓ‰ ÈÒÂÙ„ ‰„Â·Ú‰ 
,Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÏ Â ÌÈ„·ÂÚ‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÚˆÓ‡ÏÏ ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó.   

3. ˙ Â ˘ È ‚ Ù ‰ „ Â · Ú Ï ˘ Ï ‰  Ó Ê Â Á Ó ‰ Ì È ¯ È Î Ê Ó ‰ Â :ממשקי עבודה  נוהל
"ק הפועלים עמ בתי משפטאת מזכירי  ןרבעואחת למחוז לזמן לישיבה  כל מנהל עלכי  ,קובע

פעולה בנקודות הממשק בעבודתם המשותפת, לעדכן בנושאים  ףשיתו יצורלבמחוזו במטרה 
מקצועיים ולתאם ציפיות. על מפגשים אלו להיות מתועדים בפרוטוקול לצורך מעקב אחר 

  . םביצוע

 ÌÓÂÈ˜ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÂ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··
 .ÂÏ‡ ÌÈ˘‚ÙÓ Ï˘  

ירי בית משפט עמ"ק במחוז תל אביב עם נשיא המחוז, המזכיר יצוין כי במפגשים של מזכ
הראשי של המחוז או סגניתו ומנהל התחום תעדו את המפגשים ובעקבותם הופץ סיכום מפגש 

  בין כל העובדים.

בתשובתה ציינה הב"ה כי מנהלי מחוזות אמונים על עריכת ביקורות לפי הצורך ולפי שיקול 
ים של ביקורים ופגישות אלו נעשים כשהם נחוצים לתיעוד דעתם וכי פרוטוקולים או סיכומ

  שינוי או לשם מעקב. 

„¯˘Ó  ¯˜·Ó ÌÈÈ ÂÚ·¯ ÌÈ˘‚ÙÓ ÌÂÈ˜· ˙Â·È˘Á ‰˙‡¯ ‡È‰ ÈÎ ,‰"·‰Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰
ÈÏ‰ Ó ÔÈ· ÌÈ„ÚÂ˙Ó ‰ÊÂÁÓÏ ˙Â È¯ÈÎÊÓËÙ˘Ó È˙· ÓÚÊÂÁÓ· ÌÈÏÚÂÙ‰ ˜"Ì  ‰ ‚ÈÚ Û‡Â

 ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ÍÎÈÙÏ .‰„Â·Ú È˜˘ÓÓ Ï‰Â · ˙‡ÊÂÓÈÈ˜˙È˘  ÌÈ¯È„Ò ,ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ˘‚ÙÓ
 ÌÈÏÎ‰ Ì‰ ÂÏ‡ ÌÈ˘‚ÙÓ .˜"ÓÚ ˘"Ó· È¯ÈÎÊÓ ÔÈ·Â ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÏ‰ Ó ÔÈ· ÌÈ„ÚÂ˙ÓÂ

.˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜ÏÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÏÎÂ˙ Ì˙¯ÊÚ·˘   

  

 

  מערכת נט המשפט 

במערכת בתי המשפט. אתרים  40- , והיא הוטמעה ביותר מ2003פיתוחה של נט המשפט החל בשנת 
בהליכים  הרשות השופטת שנועדה לתמוך של העיקרית כיום נט המשפט היא מערכת הליבה

ולאפשר ניהול תיקים אלקטרוניים. המערכת משמשת שופטים, עוזרים  משפטיים ומינהליים אחידים
מטה בהב"ה. המערכת מנגישה מידע  בתי המשפט ואנשי משפטיים, קלדניות, עובדי מזכירות

המרשתת (אינטרנט) כדי שבעלי עניין בתיק יוכלו להתעדכן במצב ההליך  ציבור באמצעותל
המשפטי ולעיין בהחלטות שניתנו בו, ומאפשרת לבאי כוחם של הצדדים להליך המשפטי לבצע 
פעולות שונות הקשורות לתיק שבטיפולם. אגף מערכות מידע ומחשוב בהב"ה אחראי לתחזוקה 

   ולזמינות של המערכת.



  1157  משרד המשפטים

  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - המשפט הנהלת בתי - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

ההנחיות ונוהלי העבודה של הב"ה, והעבודה באמצעותה מחייבת את מבוססת על נט המשפט 
ו ועד מתן פסק דין. פתיחתתיק מעת במערכת מלווים כל העבודה  מזכירויות בתי המשפט. תהליכי

, לרבות סוג ולהליכים המשפטיים מכלשימות למם מיתהליכים וחוקים המתאי ניתן לאתרמערכת ב
  .בסמכות במ"ש עמ"ק תיקים המצויים

, היא הותקנה גם בתשעה 2010-2008במהלך הטמעת נט המשפט במערכת בתי המשפט בין השנים 
הותקנה  2008בתי משפט עמ"ק, בעיקר באלו השוכנים בתוך מבנים של בית משפט שלום. בשנת 

בחמישה  2009המערכת בשלושה בתי משפט (בחדרה, בפתח תקווה ובקריית ביאליק), בשנת 
  בבאר שבע.  2010ובשנת  נתניה, בכפר סבא, בראשון לציון, ברחובות וברמת גן)(ב

הציג מנהל התחום לשעבר את עמדתה של חטיבת תפעול ומזכירויות לפיה "עבודה עם  2011ביוני 
תכנת נט המשפט תאפשר שקיפות הנתונים כלפי הנהלת בתי המשפט, תאפשר האחדת תהליכי 

כתב מנהל הב"ה כי "התוכנה [נט המשפט] מתווה  2013ביולי עבודה אשר מובנים בתוכנה". 
למעשה את תהליכי העבודה ובהיעדרה, לא ניתן לבצע את נהלי העבודה כנדרש". באוקטובר 

נכתבו דברים דומים על ידי היועץ המשפטי של הב"ה. חשיבות המערכת בעבודת  2013ובנובמבר 
ב"ה, כי יש לחייב את הרשויות המקומיות החליטה ה 2014בתי המשפט הביאה לידי כך שבשנת 

  . המשפט נט להטמעת תכנית להכנתלפעול  והחלהלהתקין את המערכת בכל בית משפט עמ"ק 

המשפט בחלק ממזכירויות בתי המשפט  נט מערכתכי היעדרה של  ,של הב"ה עולה ממסמכים
 המאפשרת ניהול כתמער היותהזה  ובכלל ם,של עבודת שונים מקצועייםהיבטים  על משפיעהעמ"ק 

לנתח ו ובקרה פיקוחהב"ה לקיים  של הנפגעת יכולת כן כמו. והנהלים ההנחיות של אחידה הטמעה
להנפיק שוברי תשלום לזכות המדינה  האפשרות גם נפגעת. מרחוקהמזכירות  של הפעילותנתוני  את
  המגיעים לאוצר המדינה.  כספים בהעברת קשיים שנוצרים כך

 השירות על משפיעהנט המשפט בחלק מהמזכירויות  מערכתשל  היעדרה ,"ההב לדעת, מכך יתרה
 בינם כן, והשונים"ק עמ"ש בבמ לאזרח השירות במתן אחידות חוסר כמו המשפט בית לבאי הניתן

 באמצעות המשפטי בתיק לעייןיכולת  בהיעדר המידע חופש בעקרון פגיעה, השלום משפט בתי ובין
  "ק.עמבהיעדר פרסום של פסקי דין של במ"ש  הפומביותבעקרון  פגיעה וכן(אינטרנט)  המרשתת

משרד מבקר המדינה בדק היבטים הקשורים להטמעת המערכת בבתי משפט עמ"ק ולהלן 
  הממצאים:

1.  ¯·ÂË˜Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂ˙ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ 2015  ˙È Î˙ ˙ Î‰ ˙‡ ‰"·‰ ‰ÓÈÈÒ ‡Ï
 ‰ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÏ ‰¯È·Ú‰ ‡Ï ,ËÙ˘Ó‰ Ë  ˙ÚÓË‰Ï ‰„Â·Ú‰ Ú‚Â · ˙·ÈÈÁÓ ‰ÈÁ

 ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó È˙·· ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ,‰˙Â‡ ‰ È˜˙‰ ‡ÏÂ ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó È˙·· ‰˙ ˜˙‰Ï
˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ‰Ú˘˙ ÍÎÈÙÏ .ÌÈÙÒÂ 15  Ì‰·Â ,˙Î¯ÚÓÏ ÌÂÈÎ ÌÈ¯·ÂÁÓ Ì È‡

.(‰ÙÈÁÂ ·È·‡ Ï˙ ,ÌÈÏ˘Â¯È) ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰ Ì‰·˘ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙˘ÂÏ˘  

והחלטתה  ,המשפט היא כלי העבודה הבלעדי על פי הנהלים בתשובתה ציינה הב"ה, כי נט
לא קטן של  ואולם קיימת בעיה לפיה מספר. לחייב את התקנת נט המשפט שרירה וקיימת

מצב שהנהלים המקצועיים אינם  ונוצררשויות לא מוכנות לקבל עליהן לעבוד עם נט המשפט 
  . יישום הנהלים מיושמים במלואם ולמערכת בתי המשפט אין אפשרות לפקח על

ניהול בית משפט החלו בעיריית חיפה בגיבוש מערכת חדשה ל 2012- יצוין כי בתוך כך ב
 בבית משפטאמורים להתקין המערכת חברת מחשוב שהעירייה עובדת אתה. את שנבנתה ע"י 
  .2015במהלך הרבעון האחרון של שנת  עמ"ק בחיפה

__________________ 

  , כרמיאל, חולון ובת ים.בתי משפט עמ"ק בתל אביב, חיפה, ירושלים, הרצליה, גבעתיים, בני ברק   15
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‰ËÈÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ,‰"·‰Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ˘È˘
 ÍÎÓ Ú ÓÈ‰Ï È„ÎÂ ,˜"ÓÚ ËÙ˘Ó ˙È· ÏÎ· ËÙ˘Ó‰ Ë  ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÔÈ˜˙‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰

 ˙ÂÈÙÂÏÁ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙ· ÚÈ˜˘‰Ï ÂËÈÏÁÈ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈÂ˘¯˘ - Ú‰ÈÏ ÔÂÁ·Ï ˙‡ ÌÈÎ¯„‰ 
˘Ô‰· Ô˙È  ÏÏÚ ÛÂÎ‡ È˙· ËÙ˘Ó ÓÚ˜" ÌÚ „Â·ÚÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙ÈÈÁ ‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ Ë  

ËÙ˘Ó‰.   

2. ˙˜È„· „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ‰˙ÏÚ‰ ,„ÂÚ ÈÎ È˙· ËÙ˘Ó ÓÚ ˜"ÌÈ Â˘  ‰"·‰Ï Â Ù
Â˘˜È·Â ¯·Á˙‰Ï Ë Ï ËÙ˘Ó‰ ,ÌÏÂ‡Â „Ú „ÚÂÓ ÌÂ˙ ˙¯Â˜È·‰ Ì¯Ë Ì‰ Â¯·ÂÁ 

.˙Î¯ÚÓÏ  

פנתה מזכירת בית משפט עמ"ק בכרמיאל להב"ה בבקשה שיתקינו  2011כך למשל, במאי 
אצלה את המערכת, אך עד מועד סיום הביקורת, על אף שחלפו כחמש שנים, לא נעשה הדבר 

 - הסכמות בנושאים כספיים ותפעוליים שהתגלעו בין הב"ה לרשות המקומית. כמו כן - בגלל אי
טרם  2013פט בבמ"ש עמ"ק בבני ברק שהחלה באוקטובר עבודת ההכנה להתקנת נט המש

  הושלמה. 

3. ‡Ï ‰"·‰ ÈÎ ‡ˆÓ   ˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙‡ ˙Î¯ÚÓ· ‰ÚˆÈ· ÌÈÎ¯ˆÏÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰  Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰
.Ì‰È˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ·Â ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó È˙··  

 המתנהלים לתיקים הרלוונטיות מהעברות חלק ן שלבהגדרת מתקשים"ק עמ בתי משפט  .א
 ובהן"ק בנט המשפט, עמ עברות של חסרבשל אפיון  זאת .שלוםהמשפט  יבבת או אצלם

  .עזרהחוקי של רוב היעדרם 

"ה "היות ולכל רשות יש חוקי עזר עצמאיים משלה, בהבאגף מערכות מידע ומחשוב לפי 
לא קיים כלל מאגר חקיקות שכזה [בנט המשפט]. יתרה מכך, אין לנו צורך במידע מובנה 

 מופיעים סעיפי האישום". זה במערכת היות ועל כתב האישום 

נט המשפט אינה מותאמת לצורכי הרשויות המקומיות בהיבט של הטיפול בתיק לאחר   .ב
תום ההליך המשפטי. נט המשפט אינה מאפשרת הנפקת שוברי תשלום שהמוטבים בהן 

 הן הרשויות המקומיות. 
 לא מתקיים ממשק של נט המשפט עם מערכות המידע המותקנות ברשויות המקומיות.  .ג

הדבר נדרש כדי לאפשר העברת נתונים אוטומטית לרשות המקומית ואת המשך טיפולה 
 בתיק שניתנה לגביו החלטה שיפוטית. 

 ‰·„ÂÚ Ó  ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ‰ÙÈÁ ,·È·‡ Ï˙ ÂÓÎ ˙ÂÈÊÎ¯Ó ÌÈ¯Ú ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ‰˜È  .ד  
ÔÈ˜˙‰ÏÓ ˙‡ ˙Î¯ÚÓ Ë  ËÙ˘Ó‰ ¯„ÚÈ‰·  ˙Î¯ÚÓ ÌÚ ˜˘ÓÓ ‰ÈÈ·‚‰Â ·Â˘ÁÓ‰

 Ï˘‰ÈÈ¯ÈÚ‰.  

בתשובתה ציינה הב"ה, כי מערכת הגבייה של הרשות המקומית אמורה להתאים את 
  עצמה למערכת נט המשפט ולא להיפך. 

בתשובתה עיריית תל אביב כתבה, כי היא מעולם לא התנגדה להתקין את נט המשפט 
פניות העירייה להתקין את המערכת נדחו בשל  -בבית המשפט עמ"ק, "ההיפך הוא הנכון 

ענות של הנהלת בתי המשפט להיערך לכך... הטמעת מערכת נט המשפט מחייבת חוסר הי
פיתוח ממשק עם מערכות מחשוב עירוניות... במטרה לאפשר אכיפה או הקפאת הליכי 
אכיפה בזמן אמת והמשך הגביה של הקנסות שהוטלו על ידי בית המשפט". עיריית 
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המשפט במהלך החודשים ירושלים כתבה בתשובתה כי היא לא סירבה להתחבר לנט 
  האחרונים, ואף פנתה להב"ה על מנת לבחון זאת. 

 Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ,ËÙ˘Ó‰ Ë  ‰ ˜˙Â‰ ‡Ï Ô‰· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ë Ï ˙ÂÈÂ˘¯· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ Ï˘ ˜˘ÓÓ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ÌÈÎ¯„· ‰"·‰ ÌÚ ÔÂ„Ï

 .˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙·· ‰˙ ˜˙‰ Ì˘Ï ËÙ˘Ó‰  

4.  ‰"·‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‰·ÈÈÁ ‡Ï ˙‡ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ¯Â·ÈÁ‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ˙Î¯ÚÓÏ Ë  
ÔÙÂ‡· ËÙ˘Ó‰ .„ÈÁ‡  

כי על אף קביעתה של הב"ה, כי מערכת נט המשפט היא כלי מקצועי והעבודה בה היא  יצוין
בתחום אחריותה המקצועית, בחלק מהמקרים היא משיתה את עלויות התקנתה ותחזוקתה של 
המערכת על הרשויות המקומיות. כך נוהגת הב"ה גם בבואה להיערך להטמעה עתידית של נט 

 בשל המערכת מהתקנתה של נמנעו המקומיות רשויותהכמה "ש עמ"ק. ואכן, בבמהמשפט 
חיפה,  שלעיריות ה "ק. כך למשל, החליטועמ"ש בהמ של להכנסות יחסית הגבוהות העלויות
   בכך. כרוכותשלא להתחבר לנט המשפט בשל העלויות ה בת יםחולון ו

‰˜È„·‰  ˜ÏÁ· ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰Ó·Ó ‡Ï ,ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó È˙· ÍÂ˙· ÌÈ ÎÂ˘‰ ˜"ÓÚ ˘"
˘¯‰ Â‡˘ ËÙ˘Ó‰ Ë Ï ˙Â¯·Á˙‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ˙ÂÈÂ  ˙ ˘· ,Ï˘ÓÏ ÍÎ .ÏÏÎ2008  ¯·Á˙‰

 ËÙ˘Ó ˙È·· ÔÎÂ˘‰ ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜· ˜"ÓÚ ˘"Ó·‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ·ÂÈÁ ‡ÏÏ ,¯ÈÚ· ÌÂÏ˘
Ô‰˘ÏÎ,  ,˙È˙ ˘‰ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰ ˜˙‰‰ ÏÚ ‡Ï„ÂÚ· ˙Â·Â˘˙·˘ ÌÈ ÂÏ‡˘Ï ‰·˙Î 
˙ÈÈ¯ÈÚ ÔÂ˘‡¯  ÔÂÈˆÏÈÎ ‡È‰ ‰‡˘  ˙ÂÈÂÏÚ· ‰ ˜˙‰‰ ‰˜ÂÊÁ˙‰Â Ï˘ Ë  ËÙ˘Ó‰ ,Â‡È‰ 
˙‡˘Â  ˙ÂÈÂÏÚ· ‰‰˜ÂÊÁ˙ ‰˙ÂÈ˙ ˘ .  

בתשובתה ציינה הב"ה, כי בימים אלו נערכת עבודת מטה באגף המחשוב של הב"ה בנוגע 
למשמעויות הכלכליות של התקנת נט המשפט בבמ"ש עמ"ק. עיריית חולון כתבה בתשובתה, 

ות של התקנת נט המשפט כי החליטה שלא להתקין את נט המשפט לא רק בשל עלויות כספי
אלא משום שלפני מספר שנים השקיעה העירייה בפיתוח של מערכת מחשוב ייעודית לבית 

  המשפט ולניהולו.

 Ô‰· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰˘˜Ó ‰˙˜ÊÁ‰Â ËÙ˘Ó‰ Ë  ˙ ˜˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙ÈÈ‚ÂÒ
 Â‡ˆÓ ˘ ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰"·‰ ÏÚ .˙ÓˆÓÂˆÓ ˙ÂÏÈÚÙ Â·˘ ˜"ÓÚ ˘"Ó· ÏÚÂÙ

ÏÚ‰ ˙˙˘‰· Â¯·ÂÁ˘ ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó È˙·· ‰˙˜ÂÊÁ˙Â ËÙ˘Ó‰ Ë  ˙ ˜˙‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈÂ
 .ÌÈÈ ÂÈÂÂ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÏÚ ÂÒÒ·˙È ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ,‰Î „Ú ‰ÈÏ‡  

מוכנות לקבל עליהן לעבוד עם נט המשפט  ינןלא קטן של רשויות א מתשובת הב"ה עולה, כי מספר
המקומיות שבתי המשפט שבתחומן אינם מחוברים לנט אולם מתשובותיהם של מרבית הרשויות 

המשפט עולה, כי קיימת נכונות עקרונית להתחבר למערכת. כך למשל, בתשובתה עיריית תל אביב 
  כתבה כי תשמח לקדם את הטמעת נט המשפט ותסייע להב"ה בכל הנדרש לכך.
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˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙È Î˙ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÏÚ˘ ‰"·‰Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ˙ÚÓË‰Ï
 ˙È Î˙ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .˜"ÓÚ ˘"Ó· ÏÎ· ËÙ˘Ó‰ Ë 
 ¯˘˜· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ,ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰˘ÂÓÈÓ È„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰

 ‰˙ËÏÁ‰Ï˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ËÙ˘Ó‰ Ë · ÏÂÚÙÏ ˜"ÓÚ ˘"Ó· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ ˙‡ ·ÈÈÁÏÂ . 

‰Ï ‰"·‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÏÎ· ËÙ˘Ó‰ Ë  ˙Î¯ÚÓ ˙‡ Ì„˜‰· ÚÈÓË
ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡ ÏÎ·Â .ÍÎÏ ˙Â„‚ ˙Ó Ô È‡˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˜"ÓÚ ˘"Ó· Ï˘ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰ 

 ˙Ï˜˙  ‡È‰ Ì‰·˙Â„‚ ˙‰· Ï˘ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ‰ÈÏÚ  ‡ÂˆÓÏ ,ÌÈ¯·„· ÔÓÈÚ ‡Â·Ï
 Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,˙Â Â¯˙ÙÔÂÁ·Ï ˙‡ ÌÈÎ¯„‰ Ô‰· Ô˙È  ‰È‰È ·ÈÈÁÏ ‡Â˙Ô ÔÈ˜˙‰Ï ˙‡ Ë  

‰Ù˘Ó .Ë  

 

  

  תכנונם ויישומם של הנושאים שבאחריותה המקצועית של הב"ה

˙ Â È ¯ Á ‡ ‰  Ì Á ˙ Ó ‰ " · ‰  Ï : האחריות המקצועית של הב"ה, כפי שעלה בדוח ועדת זמיר, ˘
כוללות היבטים שונים ובהם: בין היתר, נהלי עבודה, מתן הנחיות מקצועיות, הדרכת עובדי 

  עבודתן המקצועית של המזכירויות.מזכירות והכשרתם וכן בקרה ופיקוח על 

1. ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ÈÎ ¯ÚÂÈ ÏÈÚÏ ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ‰"·‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ È‡ ,Ì ¯„‚ÂÓÌÈ ÌÂÈÎ 
ÌÂÁ˙‰ Ï‰ ÓÂ ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ˙Á˙‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈÚˆÓ‡‰ Ì‚˘ ¯ÚÂÈ „ÂÚ . ˙ÂÈÁ ‰

˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ¯„‚ÂÓ Ì È‡ ‰"·‰ Ï˘.  

‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÈÂ‡Â·  ÈÂËÈ· È„ÈÏÏ‰Â ·  È˜˘ÓÓ
 ˘"Ó· È„·ÂÚÂ ÌÈ¯ÈÎÊÓ‰ ÏÎÏ ˘È‚ Â ÈÂÏ‚ ,Û˜Â˙Ó ‰È‰È˘ ‰ÓÂ„ ÍÓÒÓ· Â‡ ‰„Â·Ú
 ‰¯Âˆ· ¯È„‚È ,˜"ÓÚ ˘"Ó· ÈÙÏÎ ‰"·‰ Ï˘ ‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ‡Ë·È ‰ÊÎ ÍÏ‰Ó .˜"ÓÚ
 ˘"Ó· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ È„·ÂÚ ÈÙÏÎ ‰Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÌÁ˙Ó ˙‡ ˙È·˜ÚÂ ‰ˆÓÓ

‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÂÏÂ·‚ ˙‡Â ˜"ÓÚ ÈÂ‡¯˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ÔÈ· .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÏ
 Ï·Â˜ ÈÂ ÈÓ ,‰ÁË·‡ ,ËÙ˘Ó‰ Ë  ˙Î¯ÚÓ· ‰„Â·Ú‰ ˙·ÂÁ ,˙ÂÎ¯„‰ :Ì¯È„Ò‰Ï

ÂÓÎ .˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ· ‰‡È˘ ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ,È˙ÚÓ˘Ó  ‰ÈÏÚ ÔÎ
ÔÂÁ·Ï ˙‡ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ‰˙Â˘¯Ï ‰ÈÏÚ˘Â ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È„Î ËÂ˜ Ï  ‰È˙ÂÈÁ ‰

 .˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰  

  כאמור הב"ה הטילה את יישום האחריות המקצועית על בעלי תפקידים שונים מאנשיה. .2

,‡ˆÓ   ÈÎ˙˜ÂÏÁ  ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó ÔÈ· ÌÈ„È˜Ù˙‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó
 ˜"ÓÚ ˘"Ó· ÈÙÏÎ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ È‡ :‰ˆÓÓÂ ‰¯Â¯·ÈÓÂÁ˙ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÌÈ·¯‰ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ 

¯Â‡È˙· „È˜Ù˙‰ Ï˘ Ï‰ Ó ÌÂÁ˙‰ Ì È‡ ÌÈÙ˜˙˘Ó Ï‰Â · È˜˘ÓÓ ,‰„Â·Ú  ˜ÏÁÂ
ÌÈ„È˜Ù˙‰Ó ÌÈÒÁÂÈÓ Ï‰Â · È˜˘ÓÓ ‰„Â·Ú ‡˜ÂÂ„ ÌÂÁ˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ï˘ Ï‰ Ó ÊÂÁÓ‰ .
,‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ˘ÈÈ˜Ì  ˘˘ÁÏÈ‡- Ì‰È È· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁ· ˙Â¯È‰·Â‡¯) ÏÈÚÏ(.  

 מקרים ישנם ואולם התחום, מנהל של היא המקצועית האחריות כי ,"ההב ציינה בתשובתה
 הרלוונטי המשפט בית שאז, שונה הנחייה מוציאים נשיא סגן או נשיא, שופט שבהם נקודתיים

  זו.  להנחיה מחויב יהיה
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˙Ú„Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó,  ÏÎÎ·‰˘Ó ‰"Ï ˙˘˜·ÈÈ˜Ì  ‰„¯Ù‰ ˙Â ÓÏÂÈÓ¯Â‚Ì  ÌÈ Â˘
‰ÎÂ˙·  ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ‡¯Á‡ ÂÈ‰È˘-  ˙˙Ï ‰ÈÏÚ ÍÎÏ Ï‰Â · ÈÂËÈ·

 È˜˘ÓÓ¯Á‡ ¯„ÒÂÓ ÍÓÒÓ· Â‡ ‰„Â·Ú, Â Ë¯ÙÏ ˙‡ ,Ì‰È È· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ Ì‰·
 ˙‡Â Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ÌÈ¯ÈÎÊÓ‰ ÏÎÏ ˘È‚ Â ÈÂÏ‚ ˙ÂÈ‰Ï ÍÓÒÓ‰ ÏÚ .Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ

.˜"ÓÚ ˘"Ó· È„·ÂÚÂ  

˙ Â È  Î ˙ ‰ „ Â · Ú ˙ Â È ˙  ˘: ‡ˆÓ , ÈÎ ·‰ ‰"‰ È‡ ˙Î¯ÂÚ ˙ÂÈ Î˙ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ˙ ˘ 
˙Â ·ÂÓ ˙ÂÙÈ˜Ó‰ ˙‡ ÌÈ‡˘Â ‰ ÈÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰Ï˘ Ú‚Â · Ó·Ï .˜"ÓÚ ˘"

ÔÈÂˆÈ,  ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó ÈÎ¯·Ú˘Ï  ÌÈ ˘· Í¯Ú2012-2009  Ï˘ ÌÈÈ˙ ˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÎÈÒ
 ,Â˙„Â·Ú‡È‰Â ‰ÏÏÎ  Ì‚˙‡ Ó· ˘"ÓÚ˜". 

התכנית  2016בתשובתה מסרה הב"ה, כי "באשר לתכנית העבודה בהיבט ההנחיה המקצועית לשנת 
  הוכנה וסוכמה ותוצא לפועל".

„Ï ˘"Ó·Ï ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ˙ Î‰· ‰ÏÁ‰ ‰"·‰˘ ·ÂË ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú
‰„·ÂÚÏ ·Ï ÌÈ˘· ,ÌÏÂ‡Â .˜"ÓÚ  È˙· ÔÈ·Â ˜"ÓÚ ˘"Ó· ÔÈ· ÔÈÁ·‰ ‡Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˜ÂÁ˘

 ÈÓÂÁ˙ ÏÏÎ ˙‡ ÂÙÈ˜È ˙ÂÈ˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰"·‰ ÏÚ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÂÏ˘ ËÙ˘Ó
Ë·È‰ ÏÂÏÎ˙ ˙È Î˙‰˘ ÈÂ‡¯ .˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ‰˙Â‡Ï ‰Î¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂ‚Î ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ

 Ï˘ ÌÈ¯Â˜È· ÔÂ Î˙ ,‰ ˘ ‰˙Â‡· ËÙ˘Ó‰ Ë  ˙ÚÓË‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ  ÎÂ˙Ó‰ ÌÈ·Ï˘‰ ,‰ ˘
 ÈÚˆÓ‡ ÏÏÂÎ‰ È·ÈË˜‡ ÁÂ˜ÈÙ ,‰ÙÈˆ¯Â ‰ÓÂÊÈ ‰¯˜· ÔÂ Î˙ ,˜"ÓÚ ˘"Ó·· ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó
 Ï˘Â ,ÌÈ¯ÈÎÊÓ ÌÚ ÊÂÁÓ Ï‰ Ó Ï˘ ÂÏ‡ ˙Â·¯Ï ‰„Â·Ú ˙Â˘È‚Ù ÔÂ Î˙ ,ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ‰ÙÈÎ‡

 .˜"ÓÚ ‡˘Â · ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÂˆ ÌÚ ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó  

  

   

  

ÂÈ‡ˆÓÓ Ï˘ ˜¯Ù ‰Ê  ÌÈ„ÓÏÓ ÏÚÍ¯Âˆ‰  ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜ ·Ï˘ ·‰‰" ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î  ˘ÂÓÈÓ
 ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡È˙·· ËÙ˘Ó‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ .ÔÈ· ¯˙È‰·˜Ï :ÚÂ  ÈÏ‰Â  ‰„Â·Ú

 ÌÈ„ÈÁ‡¯Â·Ú· È˙· ËÙ˘Ó‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ;˙Â ÓÏ  Ì¯Â‚ÈÊÎ¯Ó ÏÈ·ÂÈ˘ ˙‡ ‰ÈÈÁ ‰‰  ÌÂÁ˙·
ÓË‰Ï ;ÈÚÂˆ˜Ó‰ÚÈ ‡˙ ˙Î¯ÚÓ ·Â˘ÁÓ‰ Ë  ËÙ˘Ó‰ ;˘·‚Ï ˘ÈÈÏÂÌ ˙È Î˙ ‰„Â·Ú ˙Ë¯ÂÙÓ 

Ï˘ ·‰ ‰"È˙·· ËÙ˘Ó ÓÚ ;˜"ÌÈÈ˜ÏÂ  .ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ËÙ˘Ó‰ È˙·· ÌÈÙËÂ˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ  

‰˙·Â‚˙· ÏÚ ÁÂ„ ‰Ê ‰·˘ ‰˙ÏÚ‰Â ·‰ ˙‡ ‰"‰ ÚË‰ ‰˙ÏÂÎÈ˘ ·ÈÈÁÏ ˙‡ È˙· ËÙ˘Ó‰ 
ÏÂÚÙÏ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó Ì‡˙‰· ‰È˙ÂÈÁ ‰Ï ‰È˙Â˘È¯„ÏÂ  ÂÊ ‰ ÚË .˙Ï·‚ÂÓ ‡È‰‰ÈÂ˘Ú 
Û˜˘Ï  ‰ÈÚ·˙È Â¯˜Ú  Ï˘¯ÚÙ‰ ÔÈ·˘  ˙ÂÎÓÒ˙ÂÈ¯Á‡Ï ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ‰"·‰ ÏÚ .

 ,ËÙ˘Ó‰ È˙· ÌÚÔÈ·Â  ¯˙È‰ÌÈÈ˜Ï  ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â˘È‚ÙÂ ˙ÂÎ¯„‰˙ÚÓË‰Ï  ‰È˙ÂÈÁ ‰
 ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‰"·‰ ÏÚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰˙ÂË˜   ÏÚ ‰„È ‰ÎÏ‰ , ,‰˘ÚÓÏ˙ÂÏÂÚÙ‰ 

˙Â˘Â¯„‰  ‰È˙ÂÈÁ ‰ ˙ÙÈÎ‡ÏÏÂÓÏ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ,Ô‰·Â ‰ÈÈ Ù ;‰‡¯˙‰ È·˙ÎÓ ÁÂÏ˘Ó :
ËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈ˜ ;˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯Ï ÔÈ¯˘ÈÓ·˙ÂÙ  ˙ÂÈˆ˜ Ò ˙ÚÈ·˜Â˙ÂÈÏ‰ ÈÓ 

· ÂÏËÂÈ˘˙Ú Í¯Âˆ‰ .Ì‡ Ì‚  ¯Á‡Ï˙ËÈ˜  ÏÎ ˙ÂÏÂÚÙ‰  ˙Â¯ÂÓ‡‰‡È‰ ˙Ï˜˙  È˘Â˜· 
˙ÙÈÎ‡· ‰È˙ÂÈÁ ‰ ÌÂÁ˙· ÈÚÂˆ˜Ó‰  - ‰È‰È  ‰¯„Ò‰ÏÂ ÏÂÙÈËÏ ‡˘Â ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰ÈÏÚ
„¯˘Ó· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·Â ÌÈ Ù‰.  
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  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - הנהלת בתי המשפט - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  

  פריסת בתי המשפט לעניינים מקומיים

מישורים  המליצה ועדת זמיר לפעול בשלושה"ק עמתפקודם של בתי משפט  את לשפר כדי
בתחומי  שיישפטולשפר את השירות לתושבים כדי  "ק נוספיםעמבתי משפט הקמת   (א)   עיקריים:

יישובם; לייעל את אכיפת החוק בתחום היישוב ולשמש גרעין שיוכל להצמיח במשך הזמן בית 
, בכך כל זאת תוך שימת לב לתנאים שיצדיקו את השקעת המשאבים הכרוכים -  משפט שלום

אזור  תהרחב (ב)   ; שיפוט של בתי המשפט רשויות מקומיות נוספותהאפשרות לצרף לאזורי לו
הרחבת אזור השיפוט  -  רשויות מקומיות סמוכות גם "ק כך שיכללועמהשיפוט של בתי המשפט 

לסייע לרשות המקומית לפתח את  ,"קעמ משפט בבתי יידוןולהקל על תושבים שעניינם נועדה ליעל 
לבחון אם היקף הפעילות של   (ג)  ; בית המשפט ולהקל על העומס המוטל על בתי משפט השלום

 כל אחד מבתי המשפט עמ"ק מצדיק את קיומם הנפרד מבתי משפט השלום. 

 בתילא נוספו  2015אוקטובר  ועד 1995מאז שהוגש דוח ועדת זמיר בספטמבר  - ן הראשובמישור 
  "ק. עמ משפט בתי להקמת לצומשפט עמ"ק 

משפט עמ"ק ובהם: בתי המשפט בקריית בצו הורחבו אזורי השיפוט של כמה בתי  - במישור השני 
קריית ביאליק כולל ב"ק עמ"ש במהשיפוט של  ביאליק; בראשון לציון; בכרמיאל ובחדרה: אזור

"ק בראשון לציון עמשיפוט של עשר רשויות מקומיות; אזורי השיפוט של בתי המשפט התחומי את 
"ק חדרה עמ"ש במהשיפוט של ואזורי  16ובכרמיאל כוללים תחומי שיפוט של שתי רשויות מקומיות

  כולל תחומי שיפוט של תשע רשויות מקומיות.

¯Â˘ÈÓ· È˘ÈÏ˘‰  -  ‰ÏÂÚÏ ¯ÈÓÊ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰˘ Ì‡ ÔÂÁ·˜È‰Û ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰˙ÈËÂÙÈ  ÏÎ Ï˘
 ‡Ï ,ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó ˙È·Ó Ì‰Ï˘ „¯Ù ‰ ÌÂÈ˜‰ ˙‡ ˜È„ˆÓ ÔÎ‡ ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙·Ó „Á‡

 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú ‰ÚˆÂ·2015 .  

שהנושא מצוי בידה, הוא אינו קשור לחטיבת תפעול ומזכירויות וכי  בתשובת הב"ה נכתב כי אף
  השיקולים הנבחנים בעת הקמת בתי משפט עמ"ק אינם כוללים התייחסות להיקף פעילותם.

בתרשימים שלהלן הובאו נתונים על מספר ימי שיפוט בממוצע לשנה שנקבעו בהתאם לצורכי בתי 
  .17המשפט ומספר התיקים הממוצע לשנה

__________________ 

  ׂעם ראשון לציון.  אוחדה הרשות המקומית הנוספת (שכונת נחלת יהודה) ׂ  1988בשנת    16

  לבתי משפט עמ"ק בכפר סבא, בתל אביב ובירושלים אין נתונים מלאים על ימי השיפוט.   17



  1163  משרד המשפטים

  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - המשפט הנהלת בתי - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  1תרשים 

  2014-2010מספר ימי השיפוט בשנה (בממוצע), לפי במ"ש עמ"ק, 

  

 על פי נתונים שנמסרו בשאלונים של מזכירויות בתי המשפט עמ"ק שבתרשים.

  2תרשים 

  2014-2010לשנה,  )בממוצע(מספר התיקים שנפתחו 

  

  על פי נתונים שנמסרו בשאלונים של מזכירויות בתי המשפט עמ"ק שבתרשים.
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  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - הנהלת בתי המשפט - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

 ÔÏ‰Ï .˜"ÓÚ ËÙ˘Ó È˙· Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙ˜È‰· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏ„·‰ ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÓÈ˘¯˙‰Ó
.˙Â‡Ó‚Â„  

 11,000- (למעלה מלשנה התיקים הגדול ביותר  מספרנפתח בממוצע  שבהםהמשפט  בתי .1
 לבתיימי השיפוט שהוקצו  מספר. ובחיפה אביב בתל, ירושליםב המשפט בתי הםתיקים) 

   .ימים בממוצע 650- לכ ימים 220-כ בין היהמשפט אלה 

 .תיקים) 1,000- מ פחותתיקים הקטן ביותר בממוצע בשנה (המשפט נפתח מספר  בשלושה בתי .2
 ימים בממוצע.  24- ימים לכ 10- מספר ימי השיפוט שהוקצו לשלושת בתי משפט אלה היה בין כ

 Ï˘· ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ ·ÂÓ‰ ÌÈÏ„·‰‰˘˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÔÏ„Â‚ ÔÈ·, ˜È‰Û 
‰˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ˙ÈËÂÙÈ ˘ Ô‰·ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÏ„·‰‰Â È Â˙ · ˙ÂÏÈÚÙ‰  Ì‰Ï˘-  È˙· ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯

 ˙Â ˜ÒÓ ˘·‚˙Â ,˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ ÌÈ Î„ÂÚÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙ˜È‰ ˙‡ ˜Â„·˙ ËÙ˘Ó‰
‰Ï‡˘·  ˙˜„ˆ‰ Ï˘ „¯Ù ‰ ÌÓÂÈ˜È˙·Ó ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó  .Ì˜ÏÁ Ï˘ „ÂÁÈ‡· Í¯Âˆ‰ Â‡  

  

  

  התאמת פעילותם של בתי המשפט עמ"ק לצו 

 ההסדרצו בתי המשפט קובע שני הסדרים המסמיכים את בתי המשפט לדון בעניינים מקומיים: 
השני  בתי משפט עמ"ק שפעילותם נעשית באופן אוטונומי. ההסדר 15הראשון בצו הקים כאמור 

לגבי שני ההסדרים,  .ינים מקומייםיכבתי משפט לענשבת לבצו הסמיך שלושה בתי משפט שלום 
  י השיפוט של בתי המשפט.נקבעו בצו אזור

„¯˘Ó Ï Ì‡˙‰· ÌÈÏÚÂÙ ËÙ˘Ó‰ È˙· Ì‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ÎÓÒ‰  Âˆ· ‰Ú·˜ ˘ ˙Ó˜‰Ï
 .˜"ÓÚ ËÙ˘Ó È˙· ËÙ˘Ó È˙· ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ¯ÒÂÁ ‡ˆÓ  ÌÂÏ˘

Â ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó È˙·Î Ì‚ ˙·˘Ï Âˆ· ÂÎÓÒÂ‰˘ÔÈ·  ˘¯„ ‰ÏÈÙÂ  :ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ 

1. : Ô ‚  ˙ Ó ¯ ·  ˜ " Ó Ú  Ë Ù ˘ Ó ‰  ˙ È הצו קובע כי בית משפט השלום בתל אביב מוסמך  ·
 לשבת כבית משפט עמ"ק, ואזור השיפוט שנקבע לו הוא של רמת גן. 

‡ˆÓ  ,ÈÎ  È˜È˙· ÏÙËÓ Â È‡ ·È·‡ Ï˙· ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó ˙È·ÓÚÔ‚ ˙Ó¯ Ï˘ ˜"  ,ÏÏÎ
Ô‚ ˙Ó¯ ¯ÈÚ· ÔÎÂ˘‰ „¯Ù  ˜"ÓÚ ˘"Ó·· ÌÈÏÙÂËÓ ÂÏ‡ ÌÈ˜È˙Â .‚ˆÂÓ ‰Ê ËÙ˘Ó ˙È· 

 ÈÎÓÒÓ· ‚ÂÂÒÓÂ ˙·ÈËÁ· ,˙Â¯ÈÎÊÓ‰ÏÂÚÙ˙ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÂ  ˙Ï‰ ‰ Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡·Â
 ËÙ˘Ó ˙È·Î ,ËÙ˘Ó‰ È˙·ÓÚ ˜"ÏÚÂÙ˘  ÔÙÂ‡·ÈÓÂ ÂËÂ‡ „¯Ù Â  .ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó ˙È·Ó  

2. : ‡ · Ò  ¯ Ù Î  ˜ " Ó Ú  Ë Ù ˘ Ó  ˙ È הצו קובע, כי בית משפט השלום בכפר סבא מוסמך  ·
המקומיות כפר  לשבת כבית משפט עמ"ק, ואזורי השיפוט שנקבעו לו הם תחומי הרשויות

 סבא, רעננה והוד השרון. 



  1165  משרד המשפטים

  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - המשפט הנהלת בתי - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

,‡ˆÓ  ÈÎ ˙È·· ËÙ˘Ó ÌÂÏ˘‰ ¯ÙÎ· ‡·Ò ÏÚÂÙ ¯Â„Ó ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ ÈÈ Ú·  ,ÌÈÈÓÂ˜Ó
,ÌÏÂ‡Â  ÂˆÏ „Â‚È · ÏÙËÓ ¯Â„Ó‰Ì‚ È˙˘· ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó Ô È‡˘ ˙ÂÚÈÙÂÓ Âˆ· - 

 .ÔÂ¯˘‰ ÌÂ¯„Â ‰¯ÈË  

3. : ‰ È Ï ˆ ¯ ‰  ˜ " Ó Ú  Ë Ù ˘ Ó  ˙ È הצו קובע כי בית משפט השלום בהרצליה מוסמך  ·
לשבת כבית משפט עמ"ק ואזורי השיפוט שנקבעו לו הם תחומי הרשויות המקומיות הרצליה, 

 רמת השרון וכפר שמריהו. 

,‡ˆÓ   ÈÎ˙È·· ËÙ˘Ó ÌÂÏ˘‰ ‰ÈÏˆ¯‰· ˙ÏÚÂÙ ˙Â¯ÈÎÊÓ ˙˜ÒÂÚ‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ,ÌÈÈÓÂ˜Ó 
‡È‰Â ˙ÏˆÂÙÓ ÌÈÈ ˘Ï :˙Á‡‰ ˙ÏÙËÓ È˜È˙· ÓÚ" Ï˘ ˜‰ÈÏˆ¯‰ ‰ÈÈ ˘‰Â ˙ÏÙËÓ 

È˜È˙· ÓÚ Ï˘ ˜"˙Ó¯ .ÔÂ¯˘‰ ¯˙‡·  Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰·‰ ‰"˙·ÈËÁ·Â Â ÏÂÚÙ˙ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ
- ÏÎ ˙Á‡ Ô‰Ó ˙‚ˆÂÓ ˙‚ÂÂÒÓÂ ˙È·Î  ËÙ˘ÓÓÚ ˜"·˘ Û‡ ÏÚ ÈÓÂ ÂËÂ‡ Âˆ ÈÎ Ú·˜  ÈÓ
˘ÍÓÒÂÓ ÏÙËÏ  ‡Â‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ Ú·˙È· ËÙ˘Ó ÌÂÏ˘‰  .‰ÈÏˆ¯‰· ¯ÙÎ È˜È˙

 ÌÈÁ˙Ù  Â‰È¯Ó˘.‰ÈÏˆ¯‰· ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó ˙È· ˙Â¯ÈÎÊÓ·  

למשרד מבקר המדינה, כי במ"ש עמ"ק הרצליה רמת  2016עיריית הרצליה כתבה בינואר 
  השרון וכפר שמריהו מנוהלים בנפרד ואין לה הנחיה לעבוד אחרת. 

ÌÈ Â˙ ‰  ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ÏÈÚÏ„Â ËÂÙÈ˘‰ È¯ÂÊ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ·ˆÓÏ Âˆ· ÂÚ·˜ ˘
 „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÏÚÂÙ· ‰ÎÈ¯ˆ ,‡˘Â · ÌÈÈ˜Ï ˘È˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÈÁ· ˙¯‚ÒÓ· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

 Ô˜˙Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰ÏÂ Ì‰Ó ÚÓ˙˘Ó‰ ˙‡Â ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙‡ Ì‚ ÔÂÁ·Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰
 È˙· ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ó‡˙‰Ï ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ˘·‚Ï Â‡ ,ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓÏ Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÂ

 ˙‡ Ì„˜È˘ ÂˆÏ ¯Á‡ ÔÂ˜È˙ ÌÂÊÈÏ Â‡ ,ÂˆÏ ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó È˙·Â ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ Ò¯Ë È‡‰
.ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î È¯Â·Èˆ‰  

  

  

  הקמתם של בתי משפט ביהודה ושומרון

 -(להלן  באזור שטחי יהודה ושומרון נתונות סמכויות החקיקה והמינהל למפקד כוחות צה"ל באזור
על פי הסמכויות שקבע המפקד בצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון),  ).המפקד

, שעניינם 1979-ל מועצות אזוריות (יהודה ושומרון), התשל"טובצו בדבר ניהו 1981- התשמ"א
הסדרת התיישבות ישראלים באזור והיבטי המינהל הנוגעים לכך, התקין המפקד את תקנון המועצות 

התקנון). בין היתר נקבעה בפרק ט"ז לתקנון  - (להלן  1981 - המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א 
  בתי משפט לעניינים מקומיים. להקים באזור המפקד  של סמכותו

באריאל, במעלה  - המפקד השתמש בסמכויותיו והקים שלושה בתי משפט לעניינים מקומיים 
 המקומיות, הרשויותעל ידי  אלו מועסקים משפט בבתיהמזכירות  אדומים ובקריית ארבע. עובדי

  תיקים בנושאים מוניציפליים.  1,700- נפתחו בהם כ 2014-2013ובין השנים 

קבע המפקד צו למינוי שופטים ונשיא בית משפט לעניינים מקומיים של ערכאת ערעור.  2002- ב
בצו קבע המפקד, כי שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים ישמשו שופטים בערכאת הערעור על 

  פסיקות בתי המשפט לעניינים מקומיים של האזור. 
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  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - הנהלת בתי המשפט - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

ותם של בתי המשפט באזור לעסוק לא בשונה מסמכויות במ"ש עמ"ק בישראל, הכיר התקנון בסמכ
רק בעבירות בעלות אופי מוניציפלי, אלא גם בעבירות פליליות נוספות ובהליכים אזרחיים שונים. 
נוסף על כך קבע המפקד צווים ספציפיים שנוספו לתקנון והסמיכו את בתי המשפט באזור לדון 

יני משפחה, דיני חינוך, דיני בנושאי תעבורה, אבטחת מוסדות חינוך והעסקת עובדים; וכן בד
. יצוין כי מהתגובה 18בריאות ועבודה. כמו כן ניתנה להם סמכות ייחודית לכהן כבתי משפט לנוער

דוח הביקורת הפנימית) עולה, כי  - (להלן  2011- על דוח הביקורת הפנימית שפרסמה הב"ה ב
קדים כבתי משפט שלושת בתי המשפט באזור, להבדיל מבמ"ש עמ"ק בשטח מדינת ישראל, מתפ

  שלום ודנים בתיקים אזרחיים רגילים. 

, בדיון שנערך בלשכת היועץ המשפטי לממשלה בנושא בית המשפט באריאל, נדון גם 2003ביוני 
נושא תקצובם של שלושת בתי המשפט באזור. בסיכום הדיון נקבע, כי סמכויות בתי המשפט באזור 

  ת ישראל ובכך ייחודם. רחבות יותר מסמכויות בתי המשפט עמ"ק במדינ

פרק ט"ז לתקנון קובע, כי נשיא בית המשפט לעניינים מקומיים או ממלא מקומו יקבעו את כל סדרי 
העבודה של בית המשפט לעניינים מקומיים, לרבות חלוקת התיקים בין השופטים. במקרה ולא 

י העבודה של בית התמנה נשיא לבית המשפט, תקבע "הרשות המוסמכת" את ימי הדיון ואת כל סדר
המשפט לעניינים מקומיים לרבות חלוקת התיקים בין השופטים. עוד נקבע, כי המפקד יתייעץ עם 
הרשות המוסמכת בנוגע למינוי שופטים, קביעת ערכאת ערעור וקביעת שטחי השיפוט של בתי 

קד המשפט. התקנון מגדיר "רשות מוסמכת": אדם הכשיר להתמנות לשופט בית משפט מחוזי שמפ
  האזור מינה אותו להיות רשות מוסמכת. 

 1985מאז הקמתם ועד מועד סיום הביקורת לא מונה נשיא לבתי המשפט באזור. בשנת  - בפועל 
  מינה המפקד את מנהל בתי המשפט לשמש רשות מוסמכת.

אצל היועץ המשפטי לממשלה נקבע גם הצורך לעצב "הסדר מנהלי תקין  2003בדיון שנערך בשנת 
בתי משפט אלה. על החשיבות של הסדרת הסמכויות המינהליות של פעילות בתי המשפט יותר" ל

באזור ניתן ללמוד מדיונים שקיימו בעלי תפקידים בהב"ה: בדיון בנושא תשלום לגופים חיצוניים 
הובהר, כי בבתי המשפט המקומיים באזור "נשמעים סוגי  3.3.13-בעבור שירותים משפטיים מ

בנושא בתי המשפט  28.7.13-נים מקומיים" ופעילותם מצריכה הסדרה. בדיון מהליכים מעבר לעניי
הפועלים באזור הובהר, כי "המצב המשפטי בבתי משפט אלה מורכב... ונדרשת הסדרת הנושא 

  המשפטי ולאחר מכן המנהלי...".

 Ê"Ë ˜¯Ù· ¯ÂÓ‡Î ¯ÂÊ‡· ËÙ˘Ó È˙·· ‰„Â·Ú‰ È¯„Ò ˙‡ ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ,‡ˆÓ 
 ÔÂ ˜˙Ï È ÂÈÓ ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ·Â2003 ·ˆÚÏ Í¯Âˆ‰ ÔÈÈ Ú·  ÔÈ˜˙ ÈÏ‰ Ó ¯„Ò‰"¯˙ÂÈ" ,

 È¯„Ò ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÎÓÒÂÓ‰ ˙Â˘¯Î ˘Ó˘Ï „˜ÙÓ‰ È„È· ‰ ÂÓ˘) ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï‰ Ó Ú·˜ ‡Ï
‡ˆÓ  „ÂÚ .ÔÂ ˜˙‰ ÁÂÎÓ ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ ‰„Â·Ú‰ È¯„Ò ˙‡ (‰„Â·Ú‰ ˙·ÈËÁ ÏÚÂÙ·˘ 

Â ÏÂÚÙ˙ËÙ˘Ó‰ È˙· È¯ÈÎÊÓ ˙‡ ‰Á Ó ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ .‰„Â·Ú‰ È¯„ÒÏ Ú‚Â · ÌÈ¯ÂÓ‡‰  

 לקבל בבקשה של האזורהב"ה ליועמ"ש  לשפנה היועץ המשפטי  ,2014 ובמרץ יצוין כי בפברואר
נוכח  ,כקבוע בתקנון או כתב הסמכה חדש "ל באזורצה כוחות מפקד מטעם ההסמכה את כתב

  ".מוסמכתהיעדר כתב המסמיך את מנהל בתי המשפט לשמש "רשות 

הב"ה. היא של הצבא ולא של  באיו"שהאחריות לניהול בתי המשפט "נכתב כי  ב"השל ה בתשובתה
מינוי שופטים לבית משפט לעניינים מקומיים באיו"ש, נעשה על ידי המושל הצבאי (מפקד 
האזור)... זאת לאחר היוועצות עם מנהל בתי המשפט. בכך מתמצה האחריות של מנהל בתי המשפט 

  ביחס לבתי משפט אלה". 

__________________ 

  . 2005-), תשס"ה1559צו בדבר חוק הנוער (יהודה ושומרון) (מס'    18
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  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - המשפט הנהלת בתי - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

לשמש  1985נכתב כי "מנהל בתי המשפט בישראל מונה בשנת  2016ובת צה"ל מפברואר בתש
כ'רשות המוסמכת' על פי התקנון... מקום שלא מונה נשיא לבית משפט לעניינים מקומיים, הסמכות 
הבלעדית לקביעת סדרי העבודה של בית המשפט לעניינים מקומיים, נתונה לרשות המוסמכת, קרי 

ט. המינוי לרשות מוסמכת כאמור נעשה בהסכמת הנהלת בתי המשפט. משכך, על למנהל בתי המשפ
פי דין, סמכות ואחריות מנהל בתי המשפט משתרעת לא רק על היוועצות בקשר למינוי שופטים, 

  אלא גם על קביעת סדרי עבודה כאמור לעיל". 

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ˙Ú„Â  ˙Â·È˘Á ‰·¯ ˙ÚÈ·˜Ï È¯„Ò ‰„Â·Ú‰ È˙·· ˘Ó‰ËÙ 
ÌÈ ÈÈ ÚÏ ÔÂ ˜˙· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ÌÈÈÓÂ˜Ó .˙ÚÈ·˜ È¯„Ò ‰„Â·Ú‰ ‰ˆÂÁ  „ÁÂÈÓ· ,ÁÎÂ  ÈÂ·È¯ 

Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙Â·Î¯ÂÓÂ Ì˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ È˙· ËÙ˘Ó‰ ¯ÂÊ‡·  ˙ÓÂÚÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· ¯˙È˜"ÓÚ .
 Ï˜˘È˙˘ ÏÎÎ˙ÂÎÓÒ ˙ÏÈˆ‡19  ÂÊ ,ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙‡ ÌÂÈÎ ‰Á Ó‰ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÂ ÏÂÚÙ˙ ˙·ÈËÁÏ

 ‡ˆÓÈÈÂ ,¯Á‡ Ì¯Â‚ ÏÎÏ Â‡,‰Úˆ·Ï ˙ÂÎÓÒ ˘È˘ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô˙È  „˜ÙÓ‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙·.  

  

  

  הזיקה של עובדי בתי משפט עמ"ק לרשויות המקומיות

להב"ה  - לבתי המשפט לעניינים מקומיים יש מעמד מיוחד המשייך אותם לשתי מערכות מינהליות 
מינהלית לבעלי ולרשויות המקומיות. העובדים של מזכירויות בתי המשפט עמ"ק כפופים מבחינה 

תפקידים שונים ברשויות ומבחינה מקצועית להב"ה. ברשויות המקומיות מורכב מערך התביעה, בין 
  היתר, מתובעים עירוניים הכפופים לראש הרשות המקומית.

מצב זה יוצר מתח בין שתי המערכות שעליו עמדה גם ועדת זמיר. כך למשל, קיים חשש שבעת 
עו עובדי המזכירויות של בתי המשפט עמ"ק ממערך התביעה, בעת ניהול הליכים משפטיים, יושפ

שעליהם לפעול בהתאם להנחיות המקצועיות של הב"ה. כמו כן קשה להב"ה לחייב את עובדי 
המזכירויות השייכים למערכת מינהלית נפרדת, לפעול על פי הנחיותיה המקצועיות (ראו בדוגמה 

  לעיל בעניין ההדרכות). 

 של את הכפפתם לפתור את הכפילות המינהלית בין היתר באופן הבא: למנוע ועדת זמיר הציעה
 ,20אחר ציבור לנבחר אוהעיר  לראשאו של הרשות המקומית  המשפטי ליועץ המזכירות עובדי

הרשות; לקבוע הסדרים בתחום המשמעת שיבטיחו ציות "ל למנכ או למזכיר מינהלית ולהכפיפם
של עובדי המזכירות להוראות של השופטים או הנהלת בתי המשפט; להקצות מבנה נפרד לבית 
המשפט עמ"ק במבנה שבו שוכן בית המשפט הכללי או לשכנו במבנה שאינו מזוהה עם הרשות 

  המקומית בנפרד ממשרדי התביעה העירונית. 

היועצת המשפטית של הב"ה את דעתה בנוגע לפעולות שיש לבצע לניתוק הזיקה חיוותה  2008- ב
ביטול כפיפותם של עובדי מזכירות בית המשפט  -שבין עובדי המזכירות לרשות המקומית ובהם 

  לעורכי הדין שבלשכה המשפטית בעירייה. 

__________________ 

-על פי רוב, גורם הכפוף לה  -אצילת סמכויות היא מצב שבו הרשות המוסמכת מסמיכה גורם אחר    19
להחליט במקומה, היינו להפעיל את שיקול הדעת הנדרש לצורך הפעלת הסמכות, לכל דבר ועניין. 
ככלל, אצילת סמכויות אמורה להתבצע במפורש, על ידי הודעה של הרשות המוסמכת על דבר הסמכתו 

הגורם הכפוף לה להפעיל את הסמכות, וראוי גם לתת לה פומבי על ידי פרסום מתאים בנסיבות של 
, 173, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, עמ' 2010 –, התש"ע ÈÏ‰ Ó ËÙ˘Óארז - העניין. דפנה ברק

180 ,188 .  
  זאת בשל האופי הפוליטי של תפקידם.    20
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  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - הנהלת בתי המשפט - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

י המשפט עמ"ק בבג"ץ קארשי ציין בית המשפט, כי במישור המינהלי נותרה זיקה מוגבלת בין בת
ובין הרשויות המקומיות. מעמדת המדינה בבג"ץ קארשי עולה, שהיא קיבלה על עצמה לקיים מספר 
תנאים שישפרו את מראית פני הצדק בבתי משפט עמ"ק, ונתנה לרשויות המקומיות שהות של 

 יעשו כן תבטל את צווי ההקמה של בתי המשפט. לא שנתיים להיערך לביצוע התנאים בתנאי שאם
בית המשפט עמ"ק לא ישוכן בבית העירייה ולא במבנה אחר   )1(   להלן עיקרי התנאים שנקבעו:

עובד עירייה המועסק בבית המשפט לא יעבוד בתקופת   )2(   שבו מצויים משרד התביעה העירונית;
עובד עירייה המועסק בבית משפט עמ"ק יהיה כפוף   )3(   העסקתו ביחידה אחרת של העירייה;

  חיות המקצועיות של המזכיר הראשי של בית משפט השלום שאליו מסונף בית המשפט; להנ
ראש העירייה יסמיך את המזכיר הראשי של בית משפט השלום שאליו מסונף בית המשפט  ) 4(

    עמ"'ק, להיות קובל משמעתי מטעמו, וסמכות דומה תינתן ליועץ המשפטי של הב"ה; 
שופטים תיעשה בדרך של העברה כספית לממשלה ולא להב"ה, ההשתתפות התקציבית בשכר ה  )5(

  וייקבע מנגנון להעברה כספית מהרשויות המקומיות אל משרד הפנים וממנו אל הב"ה. 

משרד מבקר המדינה בדק את ניתוק הזיקה שבין עובדי מזכירויות בתי משפט עמ"ק לרשויות 
  המקומיות. להלן הממצאים:

  

  

  בתי המשפט  הכפיפות המינהלית של עובדי

לפי עמדת הב"ה יש להכפיף את עובדי מזכירות בתי המשפט עמ"ק למזכיר או למנכ"ל הרשות. 
בדוח הביקורת הפנימית שעסק בעיקר בכפיפות המינהלית והמקצועית של עובדי בית המשפט 

בתי המשפט  22-בתי משפט עמ"ק מ 13נקבע, כי רק עמ"ק ובציוד והמבנה הפיזי של בתי המשפט 
כפופים מינהלית לגורם המומלץ על ידי ועדת זמיר. יתר בתי המשפט פועלים בניגוד  21שנבדקו

להמלצות הוועדה, והעובדים שלהם כפופים לגורמים שונים ברשות המקומית ובהם: היועץ 
 המשפטי, ראש העיר, התובע העירוני, גזבר העירייה, מנהל הגבייה או נושא משרה אחר. 

הפנימית פורטו הפעולות שביצעה הלשכה המשפטית ליישום הדוח, וצוין  בתגובה לדוח הביקורת
  בה כי בנושא זה עודכנו הגורמים הרלוונטיים בערים שבהן לא מיושמת המלצת דוח ועדת זמיר. 

כתב היועץ המשפטי של הב"ה, כי הב"ה  2013במסמך מסכם לנשיא בית המשפט מאוקטובר 
ותם של העובדים למנכ"ל העירייה בהתאם להמלצות הסדירה עם הרשויות המקומיות את כפיפ

  ועדת זמיר. 

 ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÈ Î„Ú ÌÈ Â˙  ‰ÊÎÈ¯ ‡Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰˘ ‡ˆÓ  ÌÏÂ‡Â
 ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ‰È‰È ¯˘Ù‡˘ ÍÎ ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ì˙ÂÙÈÙÎ ÏÚ ÌÈË¯Ù ÌÈÚÈÙÂÓ Ì‰·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰

Ó‰ È˙· È„·ÂÚ˘ ÌÈ¯˜Ó ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡ ˜Â„·ÏÂ ,‰"·‰ ˙Â˘È¯„Ï Ì˙Ó‡˙‰ ÌÈÙÂÙÎ ÔÈÈ„Ú ËÙ˘
 .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰ ÈÁ·Ó  

1. ˙Â·Â˘˙‰Ó ¯¯·˙‰ ÌÈ ÂÏ‡˘Ï,  ÈÎÓ·· ˜"ÓÚ ˘"Á˙Ù· ‰ÂÂ˜˙ È„·ÂÚ ˙È·  ËÙ˘Ó‰
ıÚÂÈÏ ˙ÈÏ‰ ÈÓ ÌÈÙÂÙÎ ÈËÙ˘Ó‰ Ï˘ ˙Â˘¯‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰  ÌÈ˜È˙· „ˆÎ ‰ÓÚËÓ ÏÚÂÙ‰

 ,˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ÌÈ Â„ ‰‡ÏÂ Ï¯ÈÎÊÓ Â‡ ÏÎ Ó Ï"˙Â˘¯‰  ˙„ÚÂ ‰ˆÈÏÓ‰˘ ÈÙÎ
¯ÈÓÊ‰"·‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÔÈÎ‰˘ ÌÎÒÓ‰ ÍÓÒÓ· ‰ÏÚ˘ ÈÙÎÂ , .  

__________________ 

  בתי המשפט לעניינים מקומיים ביהודה ושומרון. בתי משפט עמ"ק ובהם  22 - הדוח עוסק ב   21
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2. ˙È·· ËÙ˘Ó ˜"ÓÚ ¯ÙÎ· ˘È ‡·Ò ˙„·ÂÚ ˙Á‡ ‰ÙÂÙÎ‰  ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰„ÚÂÂÏ˙ÈÓÂ˜Ó‰ 
ÔÂ Î˙Ï ‰ÈÈ ·Â ‡È‰˘ ,ÔÂ¯˘‰ ÌÂ¯„ Ï˘  ÌÈ‡˘Â · ˜ÒÂÚ‰ „ˆÌÈ Â„ ‰ ÌÈ˙ÚÏ È˙·· 

ËÙ˘Ó‰ ÓÚ.˜"  

כתבה הב"ה, כי "העובדה שעובדים מבית המשפט לעניינים מקומיים עדיין סבורים  בתשובתה
שיש להם כפיפות מקצועית לגורמי התביעה או לבעלי תפקידים אחרים ברשות מצביעה על 

  הבעייתיות בעובדה שהכפיפות המנהלית של עובדי בתי המשפט היא לרשות המקומית". 

 Ì˙ÂÙÈÙÎ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï Ô‰ÈÏÚ˘ ÏÈÚÏ„ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï˘ ÌÈÈ Î„Ú ÌÈ Â˙  ÊÎ¯Ï ‰ÈÏÚ˘ ¯ÚÂÈ ‰"·‰Ï .‰"·‰ ˙ÂÈÁ ‰Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰
 ·Â˜ÚÏ ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ì˙ÂÙÈÙÎ ÏÚ ÌÈË¯Ù Ì‰·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„·ÂÚ‰

 ÈÓ‰ Ì˙ÂÙÈÙÎ ˙Â È˜˙ ˙‡ ‡„ÂÂÏÂ ÌÚÙ È„Ó .˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Â¯ÈÎÊÓ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÈÏ‰
 Â È‡˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ‰¯˘Ó‰ ‡˘Â Ï ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÙÈÙÎ‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰‰ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á

 .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Ï˘ ·ˆÓÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰·ÂÁ· ‰ˆÂÚ  ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰Ï Û˙Â˘  

  

  

  מזכירויות במ"ש עמ"ק עובדי על משמעתיים קובליםמינוי 

"ראש רשות מקומית או מי שהוא  קובע כי 1978 - "ח התשלת), (משמע המקומיות הרשויות חוק
הסמיך לכך או היועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש לתובע קובלנה על עבירת משמעת שעבר 

  עובד הרשות המקומית".

 בתי של שילובם לבחינת"ה הב מנהל שמינה צוות שהכין דוח של המלצות הוגשו 2008 בשנת
בדוח הועלה, כי עובדי בתי המשפט ). בושארידוח  -  (להלן השלום משפט בבתי"ק עמ המשפט

עמ"ק הם עובדי הרשות המקומית ואין בסמכותה של הב"ה לטפל בבעיות משמעת ובתפקוד לקוי 
המתגלים אצל עובדים אלה. עמדתה של המדינה בנוגע לנושא מופיעה בבג"ץ קארשי. העמדה 

עם הגורמים הרלוונטיים לכך ובהם משרד הפנים, גובשה לאחר דיון של היועץ המשפטי לממשלה ו
ולפיה על ראש עירייה להסמיך את המזכיר הראשי של בית משפט השלום שאליו מסונף בית 
המשפט עמ"ק להיות קובל משמעתי מטעמו, וסמכות דומה צריכה להינתן ליועץ המשפטי של 

  הב"ה. 

ם המטפלים באירועי משמעת בדק גם מי הם הגורמי 2011- דוח הביקורת הפנימית בהב"ה מ
ובתלונות, ונמצא כי רוב מזכירי בית המשפט עמ"ק אינם יודעים מיהו הגורם המטפל באירועי 

  משמעת ותלונות על עובדים ומהו אופן הטיפול בהם. 

עסקה גם בנושא המשמעת ונכתב  התגובה של הלשכה המשפטית בהב"ה לדוח הביקורת הפנימית
לחוק הרשויות המקומיות  11עברות משמעת בהתאם לסעיף בה, כי הגורם שנדרש לטפל ב

, הוא מנהל המחוז בהב"ה, ועליו לקבל מינוי מטעם ראש העירייה כדי 1978-(משמעת), התשל"ח
לשמש קובל משמעתי. כמו כן נכתב, כי "הגורמים הרלוונטיים" ברשויות המקומיות עודכנו בכך 

  והתבקשו להעביר להב"ה עותק מכתבי המינוי. 

, כי הב"ה הסדירה עם הרשויות 2013ם הייעוץ המשפטי של הב"ה דן בנושא וציין באוקטובר ג
המקומיות את מינויו של מנהל המחוז לתפקיד קובל משמעתי מטעם ראש העירייה. במסמך נוסף 
הדגיש היועץ המשפטי את הקשיים שמתעוררים בבירור תלונות ומיצוי הליכים משמעתיים בתלונות 
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כירויות של בתי משפט עמ"ק. זאת מכיוון שהבירור המשמעתי אינו נמצא בסמכותה על עבודת מז
  של מערכת בתי המשפט אלא בידי הרשות המקומית. 

הב"ה ביקשה להסדיר את נושא המשמעת בנוהל ממשקי עבודה. בנוהל נקבע, כי יש להפנות תלונות 
ר שיפוטם פועל בית משפט על מזכירויות עמ"ק בתחום המקצועי אל המזכירים הראשיים שבאזו

עמ"ק. עליהם להעביר את התלונות לבדיקתה של הביקורת הפנימית בהב"ה, ובמקרים המתאימים 
  לפי המלצת יחידת הביקורת, יש להעביר את הטיפול המשמעתי אל היועץ המשפטי של הב"ה. 

Ó ‰Ú·˘· ˜¯ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÌÈ ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰Ó-18 Î) ˜"ÓÚ ˘"Ó· -38% ¯ÈÎÊÓ‰ ÍÓÒÂ‰ (
‰ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ì‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó ÌÈÏ·Â˜ .È˙ÚÓ˘Ó Ï·Â˜Ï ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó Â‡ È˘‡¯

 È˙· ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÈÎ ,‰ÏÚ ÌÈ ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰Ó .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ Â˘
 ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰˙Â‡  ‰¯„Ò‰ ÔÈ‡˘ ,‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .È˙ÚÓ˘Ó Ï·Â˜Ï ‰ ÂÓ ‡Ï ËÙ˘Ó‰

 ˙Â¯ÈÎÊÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÚÓ˘Ó ÈÚÂ¯È‡· ÏÙËÏ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï˘Â ,ËÙ˘Ó‰ È˙··
 .‰Ê ‡˘Â · ˙ÂÈÁ ‰‰Â  

לטיפול משמעתי של  הרשותעובדי  בהכפפתקיים קושי מובנה "אכן כי הב"ה, ציינה  בתשובתה
שוב בשל בעיית הכפיפות הדואלית [מקצועית להב"ה ומינהלית  ,בפועל אין הסדרה .מנהל המחוז

  לרשות]". 

נמסר, כי ראש העיר ימנה את מנהל המחוז לקובל  2015בתשובתה של עיריית רמת גן מדצמבר 
נכתב, כי  2015משמעתי של עובדי במ"ש עמ"ק ברמת גן. ואילו בתשובת עיריית בת ים מדצמבר 

עובדי הרשות המקומית כפופים לדיני המשמעת של הרשות ועל כן, לעמדתם, אין מקום להסמיך 
  לקובל משמעתי את מזכיר בית משפט השלום.

˘Ó ˙Ú„Ï ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ ÌÈÈ Î„Ú ÌÈ Â˙  ÊÎ¯Ï ‰"·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯
 ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÌÈÏ·Â˜‰ ÏÚÂ ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ì˙ÂÙÈÙÎ ÏÚ ÌÈË¯Ù Ì‰·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
 ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó È˙· ÌÈÏÚÂÙ Ô‰·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ .˙ÚÓ˘Ó‰ È ÈÈ Ú· ÏÙËÏ

·Ú‰ÏÂ ÌÈ‡˙Ó È˙ÚÓ˘Ó Ï·Â˜ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÍÈÓÒ‰Ï ˙Â˘¯„  ÌÈÓ¯Â‚Ï ÈÂ ÈÓ‰ È·˙Î ˙‡ ¯È
 .‰"·‰· ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰  

  

  

  הגבייה העירונית בבתי משפט עמ"ק

ככלל, תפקידו של בית המשפט מסתיים לאחר מתן פסק דין, ואולם לפעמים הוא מטפל גם בעניין 
אכיפת מאסר שנקבע בגזר דין, או שיש צורך לבצע פעולות לגביית תשלומים לפי פסק דין. לפי 

גבייה לאכיפת פסקי הדין המבוצעות לפי הסמכות הנתונה לרשויות המקומיות מכוח  הב"ה, פעולות
פקודת המסים) אינן מתפקידם של מזכירי בתי המשפט, ולפי עמדת  -פקודת המסים (גבייה) (להלן 

  היועץ המשפטי של הב"ה (לשעבר) אף אינן צריכות להיעשות ממבנה בית המשפט. 

התלות של בתי המשפט הם עקרונות בסיסיים בשיטת המשפט - עקרון הפרדת הרשויות ואי
הישראלית שעליהן עמד גם בית המשפט בבג"ץ קארשי. הפרדת פעולות הגבייה של הרשויות 

 המפגש סיכום במסמךהמקומיות מפעולות בית המשפט אף מופיעה כאחד משלבי הביצוע שנקבעו 
  הפרדת ההוצאה לפועל מבתי המשפט.  בדומה לתהליך, "ליםהמנכ עם
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לאחר שנמצאו כמה חריגות שבהן הופיעו במסמכי גבייה שמותיהם של בתי משפט עמ"ק לצד  .1
, כי עליהם "קעמ משפט בתי של שם הרשות המקומית, הנחה מנהל התחום את המזכירים

לפנות לממונה על הגבייה בעירייה ולהבהיר לו שבדרישות לתשלום קנס על פי פקודת המסים 
  לא יופיע שמו של בית המשפט אלא של הרשות המקומית בלבד. 

‰"·‰ ÈÎÓÒÓÓ ‰ÏÂÚ,  ÈÎÈ¯Â„Ó ‰ÈÈ·‚  È˙· ÍÂ˙· ÌÈÏÚÂÙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ¯ÙÒÓ Ï˘
ÈÚÙ ÌÚ ‰ÈÈ·‚ È¯Â„Ó Ï˘ ·ÂÏÈ˘ .˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ ˜ÏÁÎ Ì˙‚ˆ‰Â ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙ÂÏ
ÔÂ¯˜Ú ˙Á˙ ¯˙ÂÁ ËÙ˘Ó‰ È˙·Ó „¯Ù  È˙Ï· ˙„¯Ù‰  „‚Â Ó Ì‚ ÌÈ˙ÚÏÂ ˙ÂÈÂ˘¯‰

 :˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï ,˙‡Ê ˙¯ÒÂ‡‰ ÌÂÁ˙‰ Ï‰ Ó Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰ÈÁ ‰Ï  

הודיע מנהל התחום לייעוץ המשפטי בהב"ה, כי בבתי משפט עמ"ק  2014בדצמבר   .א
 מסוימים פועלות מחלקות לגביית קנסות.

בבמ"ש עמ"ק בירושלים פועלת מחלקת הגבייה בתוך בית המשפט. היא גובה את  )1(
 (גבייה ושירות) משתמשתמנהלת המדור הקנסות שהטיל בית המשפט עמ"ק ו

  המקומית לצד סמל בית המשפט.הרשות  יסמלב

גם בחיפה פועלת מחלקת גבייה בתוך בית המשפט. לפי הב"ה העובדים במדור  )2(
מנהל במ"ש עמ"ק  שפט, אך יושבים בו כמחלקת גבייה.אינם עובדים של בית המ

בחיפה הסביר בתשובתו, כי בבית המשפט יושבת עובדת אחת שמרכזת את התיקים 
  ומעבירה אותם לחברת גבייה. 

כתבה עו"ד מהלשכה המשפטית בהב"ה, כי בהתאם לעקרונות בג"ץ  2014בדצמבר   .ב
קארשי יש להפריד הפרדה מלאה בין הרשות השופטת ובין הרשות המבצעת בין היתר גם 
בנושא הגבייה, וכל מה שקשור בגביית חובות של העירייה יש לבצע מחוץ לכותלי בית 

משפט. באותו זמן פנה מנהל התחום המשפט באמצעות עובדים שאינם עובדים בבית ה
אל מנהלת מחלקת גבייה ושירות בבית משפט עמ"ק בירושלים והסביר לה בנוגע לאיסור 
להפעיל מחלקה לגביית קנסות בתוך בית המשפט, וכן בנוגע לאיסור להשתמש בסמלי 

  לצד סמל בית המשפט עמ"ק. ההמופיעים ליד חתימתהרשות המקומית 

הודיעה העירייה, כי  2015רושלים למשרד מבקר המדינה מנובמבר בתשובתה של עיריית י
  הוסרו כל הסמלים של הרשות המקומית, והם אינם מופיעים יחד עם סמל במ"ש עמ"ק. 

התחום את סמנכ"לית חטיבת תפעול ומזכירויות בנוגע  עוד באותו חודש יידע מנהל
יצוין כי הב"ה פנתה  לחליפת המכתבים בנושא הגבייה בבית המשפט עמ"ק בירושלים.

  לעיריית ירושלים, והתרתה בפניה בעניין זה. 

 ˜"ÓÚ ˘"Ó·· (˙Â¯È˘Â ‰ÈÈ·‚) ¯Â„Ó ˙Ï‰ Ó ÈÎ ,‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰ÙÂÙÎ ÌÈÏ˘Â¯È22 ˙È·· Ì‚ ‰ÏÚ ‰ÓÂ„ ‡ˆÓÓ .

 ‰¯˘Ó Ï˘ ¯È˘È‰ Ï‰ Ó‰" ‡Â‰ È˘‡¯‰ ¯ÈÎÊÓ‰ ÂÈÙÏÂ ·È·‡ Ï˙· ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰
Ê"Â23 ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓ .ÌÈ˘È‚„Ó „ÂÚ .˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙„¯Ù‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ   

בתשובתה כתבה עיריית ירושלים, כי העובדת העוסקת בגבייה כפופה מינהלית לממונה 
  על בית המשפט, אך היא כפופה מקצועית לממונה על הגבייה ברשות. 

__________________ 

  מזכיר בית המשפט, ראו להלן הגדרת תפקיד של מזכיר בית המשפט עמ"ק.   22
  מנהל יחידת גבייה.   23
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אותם להימנע מהליכי גביית פנה מנהל התחום דאז למזכירי במ"ש עמ"ק והנחה  12.5.13- ב .2
הקנסות של הרשות המקומית לפי פקודת המסים. מנהל התחום לשעבר הורה, שבכל דרישת 
תשלום קנס לפי פקודת המסים לא יופיע בכותרת המסמך שם בית המשפט אלא שם הרשות 
המקומית, ובמקרה שהרשות המקומית התקשרה עם חברת גבייה חיצונית, חל איסור על חברת 

  יה לפעול בשם בית המשפט אלא בשם הרשות המקומית בלבד.הגבי

˙ÈÈ¯ÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ   ·È·‡ Ï˙‰¯˘˜˙‰ ÌÚ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘Ó ˜ÒÂÚ˘ ‰ÈÈ·‚·24 .ÌÈÎÓÒÓ‰Ó 
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È·˘,‡ˆÓ   ÈÎ˙Â˘È¯„· ÌÂÏ˘˙‰ ‡ÈˆÂ‰˘  ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘Ó

 È ÂÈ ˘„ÂÁ ÍÏ‰Ó·2015 ÌÚËÓ" ÂÁÏ˘  ÌÂÏ˘˙‰ ˙Â˘È¯„ ÈÎ ·˙Î  ,È˙˘¯Ó ,Ï˙ ·È·‡ 
- ÂÙÈ Ó‰È· "˘"ÔÎÂ  ,È˙˘¯Ó"Ó‰È· ˘"ÌÈ ÈÈ ÚÏ ÌÈÈÓÂ˜Ó Ï˙ ·È·‡  - ÂÙÈ ." Ì‚ ÏÚ

È¯·Â˘  ÌÂÏ˘˙Â˜Ù Â‰˘ ˙„ÈÁÈ· ‰ÈÈ·‚‰ Ï˘ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˙ ·È·‡ - ÂÙÈ ·˙Î   ˙Ú„Â‰ „ˆÏ
 Ì˘ ÈÂÎÈÊ‰‰È˙Á˙ÓÂ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘Ó ·˙Î   ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ˘"Ó‰È· ¯Â·Ú"Ï˙ 

 ·È·‡ -  ."ÂÙÈ  

 ‰"·‰ ˙ÂÈÁ ‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙È· ÌÚËÓ ÏÚÂÙ˘ ÈÓÎ Â˙‚ˆ‰Ó Ú ÓÈ‰Ï ‰ÈÈ·‚· ˜ÒÂÚ‰ Ì¯Â‚‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰ÏÂ ‰Ê ‡˘Â ·

 .˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰  

נמסר, כי תפיק לקחים מן הביקורת ותנחה את  2015בתשובתה של עיריית תל אביב מדצמבר 
  שלא להציג את עצמו כמי שפועל מטעם בית המשפט. הגורם העוסק בגבייה בעבורה 

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È Ù· ˙Â¯˙‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰"·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 „‚  ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ˘ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ˜"ÓÚ ˘"Ó·· ‰ÈÈ·‚ È¯Â„Ó ·Ï˘Ï ‡Ï˘

 .‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰È˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô È‡˘ ˙ÂÈÂ˘¯  

  

  

  עמ"ק הגדרת התפקיד של מזכיר בית המשפט 

תיאור התפקיד של מזכיר בית המשפט האחראי לניהול מזכירות בית המשפט עמ"ק מופיע בשתי 
תיאור התפקיד של מזכיר בית משפט לעניינים מקומיים לפי הגדרת משרד  - מערכות שונות: האחת 

תיאור התפקיד  -המינהל לשלטון מקומי, היחידה לכוח אדם ברשויות המקומיות; והשנייה  -הפנים 
  שלו לפי הגדרת הב"ה. 

לפי תיאור התפקיד בהב"ה, המזכיר מופקד על הפעלתה המינהלית של יחידתו בתיאום  .1
ובהנחיה של נשיא בית המשפט, המזכיר הראשי (מנהל המחוז) והב"ה. הוא כפוף גם לחוקים, 

 לתקנות ולנהלים המסדירים את עבודת בתי המשפט. 

משרד הפנים, כולל בין היתר את הארגון והתכנון  תפקידם של מזכירי בתי המשפט כפי שהגדיר .2
את סדרי העבודה בהם. כמו כן הם ממונים על צוות העובדים בבתי המשפט ובאחריותם ו

 לדווח לממונים עליהם על בעיות משמעת של העובדים. 

__________________ 

 . 19.3.14- הסכם מ   24
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  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - המשפט הנהלת בתי - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

בניגוד לאמור בתיאור התפקיד של הב"ה, הגדיר משרד הפנים כי בין תחומי אחריותו העיקריים 
"שחרורם של היועץ המשפטי והתובע העירוני מטיפול טכני ואדמיניסטרטיבי  -המזכיר של 

גם טיפול מקצועי בתיקים ובנושאים  -בתחומי אחריותם, וככל שהכשרתו המקצועית מגעת 
שבטיפולם". עוד נכתב בהגדרה, כי המזכיר כפוף ליועץ המשפטי של הרשות המקומית וגורמי 

העירוני והיועץ המשפטי או הממונה הישיר. הב"ה לא נמצאה הקשר שלו ברשות הם התובע 
 בין גורמי הקשר של המזכיר מחוץ לרשות המקומית.

 ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó È„È· ¯„‚ÂÓ ‡Â‰˘ ÈÙÎ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¯ÈÎÊÓ Ï˘ Â„È˜Ù˙ -  ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡
 ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó‰ È˙·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÔÈ·˘ ‰˜ÈÊ‰ ˜Â˙È  Ï˘ ˙Â Â¯˜Ú‰

Â¯ÎÊÂ‰˘ „ÚÂÂ· „¯˘Ó· ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¯ÈÎÊÓ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰Ó .È˘¯‡˜ ı"‚··Â ¯ÈÓÊ ˙
 ˙È Â¯ÈÚ‰ ‰ÚÈ·˙‰ Í¯ÚÓ ÔÈ·Â ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÔÈ· ‰¯È˘È ‰˜ÈÊ ˙Ú·Â  ÌÈ Ù‰

 .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·  

הב"ה כתבה בתשובתה, כי בכך שהיועץ המשפטי והתובע העירוני ישוחררו מהטיפול 
  ך שכפיפות זו יוצרת בהכרח ניגוד עניינים.האדמיניסטרטיבי מצביעה על כ

מהנתונים שנמסרו לביקורת התברר, כי בחלק מהרשויות המקומיות הגורם שהופקד על בתי 
המשפט לעניינים מקומיים אינו מוגדר כמזכיר בית המשפט אלא כמנהל בית המשפט. כך לדוגמה, 

  ם מקומיים בחיפה.בבית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים ובבית המשפט לענייני

"מזכיר", ושהעניין הופנה לבחינתו של  התפקיד בתשובתה כתבה עיריית ירושלים, כי בעבר הוגדר
  אגף משאבי אנוש בעירייה. 

את הנושא הזה לפני יו"ר מרכז השלטון המקומי, וקרא לפעול  2013- מנהל בתי המשפט העלה ב
להגדרת סמכויותיהם של המזכירים הראשיים, לרבות הסדרת תורנויות והסמכתם לקובלי משמעת 
בדומה לעובדי בתי המשפט. כחלק מסיכום הדברים צוין, כי הגדרת התפקיד הקיימת של המזכירים 

ית ולא מעודכנת" ויש לעדכן אותה בהתאם לסמכויות ולצרכים הקיימים בדומה "הינה ארכא
  לתפקידו של מזכיר ראשי בבית המשפט. 

 ı"‚·Â ¯ÈÓÊ ˙„ÚÂ ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÏÚÂ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
 ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ¯ÈÎÊÓ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ¯„‚ÂÓ Â·Â Ï‰Â  ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ÌÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú ,È˘¯‡˜

 .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ·Â ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÔÈ· ‰˜ÈÊ ÒÒ·Ó˘ ÔÙÂ‡·  

, כי אכן יש מקום לבצע בחינה והתאמה בין תיאורי 2015משרד הפנים כתב בתשובתו מדצמבר 
התפקיד של מזכיר במ"ש עמ"ק בתיאום עם הב"ה כנדרש וכמתחייב מעמדת המדינה בבג"ץ קארשי 

  ולהנחיות שניתנו בעניין זה. 

·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙Â¯„‚‰ È˙˘ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¯ÈÎÊÓ „È˜Ù˙Ï Â ˙È  Â·˘ ·ˆÓ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜
 ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ,ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ .Â˙Â ˘Ï Í¯Âˆ ˘ÈÂ ,ÔÈ˜˙ Â È‡ ˙Â Â˘
 ËÙ˘Ó‰ È˙· È¯ÈÎÊÓ Ï˘ Ì„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏÂ ÌÈ‡˙‰Ï È„Î „ÁÈ· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰

Ú ËÙ˘Ó‰ È˙· ÔÈ· ‰˜ÈÊ‰ ˜Â˙È  ˙‡ ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· ˜"ÓÚ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˜"Ó  
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  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

   םנושאים כספיים בפעילות

  משפט לעניינים מקומייםהבתי של 

  תשלום לטובת אוצר המדינה זקיפתאופן 

שמחייבות נאשמים בקנסות, בעונשים כספיים ובתשלום הוצאות מסוגים במ"ש עמ"ק  פסיקות
 .י הרשויות בחיובהנפקת שובר תשלום הוא השלב הראשון לקראת זיכוהכנסות.  ותמניבשונים 

לאחר התשלום בדרך כלל מועברים כספי החייבים בדין מקופת בית המשפט לקופת הרשות 
המקומית מכוח הוראות החוק. ואולם, יש מקרים שבהם על פי הדין נזקפים הכספים שהתקבלו 
מפעילותו של במ"ש עמ"ק לטובת המדינה, כמו במקרה של הוצאות לטובת המדינה (להבדיל 

משפט), שבית המשפט יכול להטיל על כל גורם בתיק או עקב תשלום אגרות. למשל,  מהוצאות
  אגרת תצהיר חתומה על ידי מזכיר במ"ש עמ"ק. 

È˙·· ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÌÈ ÂÏ‡˘‰Ó ËÙ˘Ó ÓÚ"˜ Ì È‡˘ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ë  ËÙ˘Ó‰ , ˙È·¯Ó·
ÌÈ¯˜Ó‰ Ì‰·˘ ÏÚ ÈÙ ÔÈ„‰ ·ÂÈÁ‰ ÈÙÒÎ‰ ‡Â‰ ‰ È„Ó‰ ˙·ÂËÏ ÌÈ˜ÙÂÓ È¯·Â˘ ÌÂÏ˘˙ )ÔÈ· 

¯Â·Ú· ÌÂÏ˘˙ ˙Â¯‚‡ ,˙Â‡ˆÂ‰ Â‡ ˙ÂÒ ˜ (˜¯ ˙ÂÎÊÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ‡ÏÂ ¯ˆÂ‡Ï 
 .‰ È„Ó‰  

הוצאות לטובת המדינה בתיקי נוהל " 2014הב"ה הסדירה את הנושא חלקית ופרסמה ביוני  יצוין כי
מ"ק. לפי הנוהל השוברים מונפקים הוצאות לטובת המדינה בתיקי ע" החל רק על עניינים מקומיים

  לזכות הרשויות, ורק לאחר מכן הן מעבירות כספים אלו להב"ה. 

כאמור חוק בתי המשפט קובע את סמכותם העניינית של בתי משפט עמ"ק, בהם הסמכות לדון 
בעבירות לפי "פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות וחוק התכנון והבניה, ... וכן בעבירות 

 של החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לרבות תקנות, צווים וחוקי עזר על פיהם". בסמכותו לפי
לחלקם נקבע . נאשמים בתיקי עמ"ק בהתאם לאמור בחיקוקים אלו על קנסות להטיל המשפט בית

המקומית, לחלק אחר נקבע שהמוטב הוא  בחיקוקים שהמוטב שיש לשלם לו את הקנס הוא הרשות
  ישירות או באמצעות גוף של המדינה), ולחלק לא נקבע מי המוטב כלל.אוצר המדינה (

 שאין חוקים מכוח מטיל קנסות ק"עמ המשפט ביתש מקרים ישנם כי וציינה, דנה בנושא זמיר ועדת
 מועברים אלה קנסות אך בפועל, המקומית הרשות לקופת כספים להעביר שמחייבת בהם הוראה

 . המקומית הרשות לקופת

של חוק בתי המשפט  25השלישית שבתוספת מבקר המדינה בחר שבעה חיקוקים מהחיקוקיםמשרד 
 -שבהם קיימות הוראות הקובעות כי הקנסות שיוטלו בגין עבירות יועברו לאוצר המדינה (להלן 

קנסות לטובת המדינה). יצוין, כי בחלק מהעברות שנמנו בשבעת החיקוקים שנבחרו נקבע 
הפעלת שתשלומי הקנסות מיועדים לרשויות המקומיות בתנאי שהוטלו על ידי פקח של הרשות אגב 

סמכותו. החיקוקים שולבו בשאלונים שהועברו לבתי משפט עמ"ק כדי לבחון למי יועדו הכספים 
  בקנסות שלטובת המדינה.

__________________ 

חוק  ) 1(   חיקוקים. החיקוקים שנבחרו הם: 41בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט יש רשימה של    25
חוק המים,  ) 3(  ; 1993 - חוק איסוף ופניוי פסולת למחזור תשנ"ג ) 2(   ;1984 - מ"דשמירת הנקיון, התש

   ;2008-חוק אוויר נקי, התשס"ח ) 5(   ;1961 - חוק למניעת מפגעים, תשכ"א  )4(  ; 1959 -התשי"ט
  .4-ו 3עבירות לפי סעיפים  1949-חוק לימוד חובה, תש"ט  )7(   ;1940פקודת בריאות העם,  ) 6(
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  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

בבמ"ש עמ"ק העוסקים  2015-2010כמו כן, בשאלונים נבדקו מספר התיקים שנדונו בין השנים 
ובר התשלום. בעברות הנכללות בחיקוקים שנבחרו, וזהות המוטבים האפשריים הנקובים בש

מנפיקים שוברי תשלום  26"קעמ"ש מזכירויות של במ העשרבחמש  כי ,לשאלונים עולה מהתשובות
   שיפוטן. שבתחום המקומיות הרשויות לזכות רק

,¯ÂÓ‡Î ‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡ ˙·ÂËÏ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÙÈ˜Ê ÔÈÈ Ú· ‰"·‰ ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È ·,  ˙ÂÒ ˜ È·‚Ï ‡Ï
ÈÓ‰ ˙ÂÒ ˜‰ ˙ÙÈ˜Ê ˙‡ ˙Â¯È„ÒÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÂÚ·˜  .‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï ÌÈ„ÚÂ ‰˜È„·· ,ÔÎ‡Â

Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ  ÈÙÒÎ ÂÓÏÂ˘ ˙ÂÒ ˜ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰  ÍÎ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
 ÌÈ ˘‰ ÔÈ· ,‰Ó‚Â„Ï2010-2015 ˙ÂÒ ˜ ÂÙ˜Ê  ‰ È„Ó ÌÂÎÒ· ÏÏÂÎ Ï˘ 1,212,010 Á"˘ 

ÔÂ·˘ÁÏ Ï˘ ˙ÈÈ¯ÈÚ .‰È ˙   

אוצר המדינה מתבצעים אך ורק על עפ"י  בתשובת עיריית ראשון לציון נכתב כי "זיכויים לטובת
  החלטת שופט".

בתשובת משרד המשפטים נכתב, כי על הב"ה והרשויות המקומיות להבטיח שאגרות, קנסות 
והוצאות לטובת המדינה יועברו לקופת אוצר המדינה בלבד. לדעת משרד המשפטים יש לרענן 

בתי המשפט לוודא באמצעות פיקוח הוראות אלה בקרב המזכירויות האמונות על כך, ועל הנהלת 
  ומערך בקרה שאכן הדברים מתנהלים כשורה.

Ó· ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÂÒ ˜‰ ÈÙÒÎ˘ ‡„ÂÂÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ,˜"ÓÚ ˘
 ˙‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ˘ ¯ÚÂÈ ‰"·‰Ï .˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ÌÈ·ËÂÓÏ ÂÙ˜ÊÈÈ

ÊÈÈ ˙ÂÒ ˜‰ ÈÙÒÎ˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ËÂ˜ Ï ˘È˘ ÌÈÎ¯„‰ ,˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ÌÈ·ËÂÓ‰ ˙·ÂËÏ ÂÙ˜
 .˙ÂÒ ˜ „ÂÚÈÈ ÔÈ‡ Ì‰·˘ ÌÈ˜Â˜ÈÁ· ˙ÂÒ ˜‰ „ÂÚÈÈ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÂÊ ‰ ÈÁ··  

  

  

  המקומיות לרשויות ה"הב בין כספיים ממשקים

   ק"עמ משפט בתי בהפעלת

תיאר דוח ועדת זמיר את הפרקטיקה הנהוגה בין הב"ה ובין הרשויות המקומיות, ולפיה  1995בשנת 
הרשויות המקומיות נושאות בעלויות שכר השופטים בבמ"ש עמ"ק, כאשר בסיס החישוב של 

  התשלום הוא חיוב על פי ימי שיפוט.

בשנים שחלפו מאז השתכלל הממשק הכספי בין הב"ה ובין הרשויות המקומיות. כיום מעבירות 
לק מהרשויות הרשויות תשלומים נוספים להב"ה מלבד התשלומים על ימי השיפוט. כמו כן, ח

המקומיות שיש להן במ"ש עמ"ק בתוך בית משפט השלום משלמות גם הוצאות יחסיות בגין 
  הוצאות תפעול יחסיות).  - ארנונה, שכירות, חשמל ומים, ציוד משרדי, טלפון וביול (להלן 

1. È ‡ -˙: ˙ Â Ï  כחלק מן ההליכים שננקטו בעקבות העתירה בבג"ץ קארשי, פעלה המדינה
לצמצום הזיקה שבין במ"ש עמ"ק לרשויות המקומיות. ואכן ציין בית המשפט בפסיקתו, כי 
"שכר השופטים משולם על ידי המדינה, כאשר הרשות המקומית משתתפת במימון חלקי על 

ם של הרשויות המקומיות להב"ה בגין ימי ידי העברתו לממשלה". בפועל מתבצעים התשלומי

__________________ 

בתשובות לשאלון של במ"ש עמ"ק בתל אביב נכתב, כי הם משלמים הוצאות לאוצר המדינה, אך לא    26
  נכתב כך על קנסות. 
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שיפוט באמצעות משרד הפנים. יתר התשלומים (למשל שכר קלדניות, אבטחה, שירותי נט 
  המשפט, שכירות וציוד משרדי) מוסיפים לעבור ישירות מהרשויות המקומיות להב"ה.

ות ובין בפועל מתפקד משרד הפנים כ"צינור" להעברת דרישות לתשלום בין הרשויות המקומי
  הב"ה, המעביר לה את הסכום שקיבל עבור ימי שיפוט מהרשות המקומית. 

ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‡ˆÓ  Ï˘ È‡ -‰ÓÎÒ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ,·‰ ‰"˙Â˘¯‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ„È ·˘ 
ÌÈ¯·„· ˙Â‡· ˙Â¯È˘È ÈÏ· Ô‰È È· „¯˘Ó Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ  ˙ ÂÎ˙Ó‰ ‰Ê ·ˆÓ· .ÌÈ Ù‰

 ‰ÈÙÏ˘ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Ï ¯Â Èˆ ˘Ó˘Ó ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ËÂÙÈ˘ ÈÓÈ ¯Â·Ú ‰ ÔÈ·Â˘¯ÂÈ ˙
‰ÈÓÂ˜ÓÂ ˙·‰Ï ‰" ÈËÂÙÈ˘‰ ÔÂ ‚ Ó‰ ÔÈ· ˙ÂÏ˙ Ï˘ ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ˘˘ÁÏ ‰ ÚÓ Ô˙Â  Â È‡

Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙ ÓÓÓ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÔÈ·Â ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó ˙È· Ï˘27 .  

 ,ËÂÙÈ˘‰ ÈÓÈ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰ ÏÚ ÛÒÂ  ,‰¯‚˘· ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ¯˙È· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ 
·‰ ‰"˙ÂÈÂ˘¯‰Â È¯·„· ˙Â‡·Ì ˙Â¯È˘È  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ô‰È È·-  ÈÂ‡¯

‰"·‰˘ ‰ Á·‰Ï ‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡ ˜Â„·˙ ÔÈ·  ÔÙÂ‡ ËÂÙÈ˘ ÈÓÈ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙‰ÔÈ·Â ¯˙È 
ÌÈÓÂÏ˘˙‰.  

2. ‰ ¯ Â Ó ˙ ·  ‰ Ë È Ù : לבתי המשפט בישראל יש מעמד עצמאי המעוגן בחוק יסוד: ˘
 השפיטה, וסמכות השפיטה נתונה להם.

ביצוע הציגה המדינה את הסכמתה למסקנות ועדת זמיר, לצד  קארשיההליכים בבג"ץ  במסגרת
בכללם: "לעניין שכר השופטים ושינויים מסוימים שעניינם שיפור היבט "מראית פני הצדק" 

 לענייניםסוכם כי להבא, ההשתתפות התקציבית של העיריה במימון פעילותו של בית המשפט 
א להנהלת בתי המשפט, כדי להרחיק מקומיים תיעשה בדרך של העברה כספית לממשלה, ול

עניין באת זיקת העיריה למנגנון השיפוטי של בית המשפט". בית המשפט קיבל את ההסדר 
כאשר הרשות  ,לפיו שכר השופטים משולם על ידי המדינהותשלומי השכר לשופטים, 

יישום להוקם מנגנון לאחר שהמקומית משתתפת במימון חלקי על ידי העברתו לממשלה, 
 ר זה.הסד

פנתה היועצת המשפטית של הב"ה דאז לפרקליטות המדינה והסבירה את מקור  2009במרץ 
החיוב של רשות מקומית בעבור ימי שיפוט בבית משפט עמ"ק. היא כתבה, כי ועדת זמיר 
"המליצה להשאיר את המצב כמות שהוא ובמתכונתו הנוכחית (בעת עבודת הוועדה)... לפי 

ימי השיפוט מועבר מהרשות המקומיות הרלוונטית להנהלת בתי מתכונת זו התשלום בגין 
  המשפט, כלומר הרשות המקומית היא הנושאת בתשלום זה". 

 אין לפיה בעמדה מחזיקה המשפט מערכת" כי ה"הב מנהל כתב 2013 ביולי -לעומת זאת 
 שנעשה כפי וביקוש היצע לשיעורי בהתאם ויווסתו בתמורה יינתנו שפיטה שירותי כי מקום
  עמדה דומה הוצגה על ידי היועץ המשפטי של הב"ה לפני מנהל הב"ה. ".כיום

˙¯Â˜È·‰  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ÏÚÂÙ· ,·‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙Â·‚Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ‰" ÌÈÓÂÏ˘˙
 ¯Â·Ú·‰ËÈÙ˘ ÈÙÏ ÌÈ·˘ÂÁÓ‰ ¯ÙÒÓ  ÈÓÈ‰ ÏÎÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ËÂÙÈ˘Ó· ˘"ÓÚ .˜"  

‰"·‰ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÂÚÏ‚˙ ˘Î Â·Â ·ˆÓ ¯ˆÂ  ÈÎ ¯ÚÂÈ  Ú‚Â · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÔÈ·Â
 ‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ· .Ì¯Â·Ú· ‰ÈÂ‡¯‰ ‰¯ÂÓ˙‰ ˙Ï‡˘Ï Ì‚ Â˘Ï‚ Ì‰ ,ËÂÙÈ˘ ÈÓÈ ÏÚ ·ÂÈÁÏ

.˙ËÙÂ˘‰ ˙Â˘¯‰ ˙Â‡ÓˆÚ ÔÂ¯˜Ú Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ  

__________________ 

 .2014עמדה דומה הביע מנהל התחום לשעבר בשנת    27
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  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - המשפט הנהלת בתי - משרד המשפטים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

למשל, במחלוקת כספית בנוגע לתשלומים שדרשה הב"ה מעיריית באר שבע טענה העירייה 
שכן לא נקבע מה בדיוק שופט צריך לעשות  בנוגע לימי השיפוט, כי "התחשיב לחיוב בעייתי,

ביום עליו העירייה משלמת" ודרשה לקיים דיון לקביעת קריטריונים למדידת העבודה 
השיפוטית. תגובת הב"ה לטענה זו הייתה כי העבודה השיפוטית אינה ניתנת לכימות, והיא 

  נדחתה על הסף. 

3. : Ì È · Â È Á  ˙ ¯ „ Ò  ובין מזכירויות ה"הב בין הכספי התרחב הממשק קארשי ץ"בג לאחר ‰
 . וכלל התחשבנויות נוספות ובהם תשלום בעבור הדרכות ונט המשפט ק"עמ ש"במ

כתבה עו"ד מהלשכה המשפטית של הב"ה, כי "על מערכת היחסים של שני הגורמים  8.5.12- ב
המנהלים [של הב"ה והעירייה הרלוונטית] להיות מעוגנת בהסכם התקשרות ברור ואחיד... על 
הלשכה המשפטית לנסח הסכם התקשרות אחיד הכולל התחייבויות מתאימות, ולחתום עליו 

הוכן  2013מה מתנהל בית המשפט לעניינים מקומיים". ואכן, בשנת אל מול כל עירייה שבתחו
  נוסח הסכם לחתימתן של הרשויות המקומיות. 

,‡ˆÓ  ÈÎ ·‰"‰  ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ·Â ‰ È·˘ ÈÙÒÎ‰ ˜˘ÓÓ‰ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰¯„Ò‰ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï
˙ÂÈ¯ÈÚ ˘˘ ˜¯Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰28 ,‰ÓÚ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ÂÓ˙Á „ÂÚ  ÈÎ ‡ˆÓ Ì‚ ˙˘˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ 

ÂÓ˙Á ˘ Ì È‡ È„ÈÁ‡,Ì ÌÈ‡˘Â  ÌÈ¯È„ÒÓ Ì‰Â ÌÈÈÙÒÎ ˜¯ ÔÙÂ‡· .È˜ÏÁ  

4. : ¯ Â Á Ó  ש"במ בין השירותים שהב"ה מעניקה לרשויות המקומיות משתנה תמחור כי נמצא ˙
  השונים. ק"עמ

 ˘"·ÈÎ ‡ˆÓ  ÏÎÓ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÓÚ"˜ ÍÂ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ È ·Ó È˙· ËÙ˘Ó‰ ,˜¯ Ó א.  
ÓÚ"˜ ‰ÈÏˆ¯‰ ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯Â ÌÈÓÏ˘Ó ·‰Ï"‰ ¯Â·Ú ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÂÚÙ˙ .˙ÂÈÒÁÈ  

 ÈÏÏÎ È„ÂÁÈÈ ·ÂÈÁ Ï„ÂÓ ÏÚ ÂÓÎÈÒ Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚÂ ‰"·‰ ÈÎ ‡ˆÓ (‚ÈÏ·ÂÏ),   ב.  
 ÏÎ ÈÂÒÈÎ Ì˘Ï" ÚÂ·˜ È˙ ˘ ÌÂÎÒ ‰"·‰Ï ˙ÓÏ˘Ó Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ ÂÈÙÏÂ
 ÔÈ· ,ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ‰ ."ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó ˙È· ˙ÏÚÙ‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰

 ÏÂÚÙ˙ ˙Â‡ˆÂ‰Â "‰ËÈÙ˘ È˙Â¯È˘" ¯˙È‰ ˙‡Ê .˙ÂÈÒÁÈ- „Â‚È · ·È˘Á˙Ï ÒÒÂ·Ó‰ 
ÈÓÈ ÏÚ ËÂÙÈ˘ Í¯Ú ˘ ¯˙ÈÏ Ó·"˘ ÓÚ"˜ . ˙Â ˘ Í˘Ó·˘ ¯Á‡Ï Ú·˜  Ï„ÂÓ‰

 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ· ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÂÚÏ‚˙  Ú·˘ ¯‡·· ˜"ÓÚ ˘"Ó· Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰
.·ÂÁ‰ ‰·Â‚ ÏÚ ¯˘Ù˙‰ÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï‰ Ï ‰ˆÏ‡  ‡È‰Â ,‰"·‰ ÔÈ·Â  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÛÈ˜ÓÂ „ÈÁ‡ ÌÎÒ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰"·‰ ÏÚ ,
 ÏÚ Ï˜È˘ ÔÙÂ‡· ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ÁÒ Ï ˘È .Ô‰È È· ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Â ·˘Á˙‰‰ ÏÎ ˙‡ ¯È„ÒÈ˘
 ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ÍÎ ,Ô‰È È· ˙ÂÈÂ ·˘Á˙‰‰ ÏÂ‰È  ˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚÂ ‰"·‰

È‡ ÂÓˆÓÂˆÈ - .Ì È‚· ÌÈ·È˘Á˙‰ ÏÚÂ ·ÂÈÁ‰ ÈÙÈÚÒ ÏÚ Ì‰È È· ˙ÂÓÎÒ‰‰  

מוטלת  המקומיות, כי עם הרשויות הכספיים ה ביחס לממצאים הנוגעים לממשקיםהב"ה השיב
עליה האחריות לניהול המערך השיפוטי של במ"ש עמ"ק בלי שנקבעו לשם כך כללים ואמות מידה, 
לרבות נושאים של תקצוב, מימון ותפעול בתי המשפט. במצב זה נקבעו "בלית ברירה" הסדרים 
שונים עם הרשויות המקומיות. הב"ה סבורה, כי ההתנהלות תחת אילוצים אלה אינה מיטבית וכי 

__________________ 

 רשויות מקומיות (לרבות שלושת בתי המשפט שבאזור) שעמן מתנהלים ממשקים כספיים. 21מתוך    28
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עשתה ככל יכולתה לבצע את המוטל עליה. היא חזרה על עמדתה שיש צורך בשינוי מבני יסודי  היא
  .כללים ברורים להתנהלות של מערך בתי המשפט עמ"ק או לעגן בחקיקה

בתשובת משרד המשפטים נמסר, כי יש לנתק את הממשק הכספי שבין הב"ה לרשויות המקומיות, 
ולהקפיד על היעדר זיקה ומניעת התדיינויות על תשלומים עבור ימי שיפוט בין הב"ה לרשויות 
המקומיות. לפי משרד המשפטים, על הב"ה לנהוג באופן שוויוני ואחיד בכלל ההסכמים שנחתמים 

  הרשויות המקומיות להסדרת חיובים שונים. בינה ובין 

בתשובת משרד הפנים למשרד מבקר המדינה נאמר, כי הוא מוכן לסייע להב"ה ולרשויות המקומיות 
לבחון את מודל ההתקשרות ביניהם. ואולם המשרד פועל רק כגוף טכני לצורך העברת כספים ועל 

  כן כל שינוי במודל האמור טעון הסכמה בין הצדדים. 

כז השלטון המקומי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי הוא תומך במסקנות ועדת זמיר כפי מר
שהתקבלו בבג"ץ קארשי, לרבות השקעה במערכת מחשוב, אבטחה, הפרדת מערכת גבייה, הדרכת 
עובדים וכיוצ"ב. ואולם לעמדת מרכז השלטון המקומי, לכל אלו נדרשים תקציבים שאינם זמינים 

  ומיות. לרשויות המק

 ˙Â˘¯‰ ÔÈ· ‰˜ÈÊ‰ ˜Â˙È  ÏÚ ‰¯˙È ‰„Ù˜‰ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÈÎ ,˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÈÓÂ˜Ó‰Â ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ ÈËÂÙÈ˘‰ ÔÂ ‚ Ó‰ ÔÈ·

‰È‰˜ÈÊ ¯„Ú˙ÂÏ˙ , ‰ ˙ÚÈ ÓÂ˙ ÏÚ ˙ÂÈÂ ÈÈ„ÌÂÏ˘˙‰ ¯Â·Ú ÈÓÈ ËÂÙÈ˘  ÔÈ··‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰"
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰· „ÂÁÈÈ·Â ,Ì È‚· ‰ÈÂ‡¯‰ ‰¯ÂÓ˙Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ ÈÂ‡¯ .·‰˘ ‰"ÛÂ˙È˘· „¯˘Ó 
ÌÈËÙ˘Ó‰ ,„¯˘Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ ,Â Á·È ˙‡ ·Âˆ˜˙‰ ¯„Ò‰ Ú·˜˙‰˘ Ï˘  ˙Ï·˜
 ÌÈÓÂÏ˘˙Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰¯Â·Ú· ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÎ ‰"·‰ ˙˜ÙÒÓ˘ È˙·Ï ËÙ˘Ó‰ ÓÚ ,˜"

˙ÚÈ·˜Ï ÂÓ˙¯ÈÂ .˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ Ì˙Â‡ÓˆÚ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ÌÈ¯„Ò‰  

  

  

  אבטחת בתי המשפט לעניינים מקומיים

המשמר) שתפקידו לשמור על הסדר והביטחון בבתי  - הוקם משמר בתי המשפט (להלן  1995בשנת 
המשפט. המשמר אחראי לאבטחת השופטים, הרשמים ועובדי בתי המשפט בין כותלי בית המשפט 

פט ועל הסדר הציבורי וגם מחוץ להם. כמו כן הוא אחראי לשמירה על ביטחון הציבור בבתי המש
 750- . המשמר כולל כ29בהם, ובכלל זה מניעת הפרות סדר, התפרעויות והפרת חוק בבתי המשפט

מפקד  - המשפט (להלן  בתי בהנהלת מיוחדים ותפקידים ביטחון"ל סמנכ מאבטחים, ובראשו עומד
   .30המשמר). בכל מחוז ממונה קצין ביטחון האחראי למערך האבטחה בבתי המשפט במחוז

(להלן: הפקודה)  1969-הוראת פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט
מי שהוסמך לכך מאת שר המשטרה, יהיה רשאי, בלא צו, לערוך חיפוש על קובעת בין היתר, כי 

, בדבר 1977- גופם של באי בית משפט, אם הדבר דרוש לצורך קיום הוראות חוק העונשין, תשל"ז

__________________ 

  2015-) (משמר בתי המשפט), התשע"ו81ק בתי המשפט (תיקון מס' דברי הסבר להצעת חו   29
 308/08פסקה ג', נוהל  3) סעיף 2008הפקדת כספים (מעודכן לאוקטובר  302/08ראו להלן נוהל מס'    30

  ). 2008אבטחת בתי המשפט (מעודכן לאוקטובר 
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עם הקמת המשמר הסמיך שר  .31יאת נשק או חומרים פוגעניים אחרים בבניין בית המשפטאיסור נש
  בצו את מאבטחי המשמר לפעול בהתאם להוראות הפקודה. 32המשטרה

המאבטחים עוברים הכשרות והשתלמויות בבית ספר לאבטחה שהקימה הב"ה. בית הספר מאמן 
   סימולציות אבטחה.בע וקרב מג אימוני ירי, אימוניומדריך את המאבטחים גם ב

לביצוע פעולות האבטחה בבתי המשפט קיבץ אגף הביטחון ותפקידים מיוחדים בהב"ה נהלים 
נוהלי האבטחה), שבהם  - העוסקים במגוון הפעילויות של המשמר בעת שגרה ובעת חירום (להלן 

נקבעו סמכויותיהם של בעלי תפקידים במשמר והוגדרו בין היתר התפקידים, המטרות והפעילויות 
  של המשמר. 

ולפיה, "משמר בתי המשפט הנו ראש קובץ נוהלי האבטחה מופיעה "אמנת משמר בתי המשפט" ב
שופטים,  גוף האבטחה הממלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל" שמטרותיו העיקריות להגן על

רשמים ועובדי בית המשפט ולאבטח אותם ולשמור על הסדר הציבורי ועל ביטחון הציבור בבתי 
  המשפט. 

ומעמדם  ,שלוםהבית משפט  מעמדכעמ"ק  מ"שבק בתי המשפט קובע, כי מעמדו של כאמור, חו
חיווה היועץ המשפטי של  2012. בדצמבר שלוםהית משפט בב יםשופטה מעמדכשל השופטים 

הב"ה את דעתו בנוגע לאבטחת בתי המשפט עמ"ק, כי "על המעטפת הביטחונית של שופט בבית 
ר בתי המשפט, האמון על שמירתם וביטחונם של משפט עמ"ק לעמוד בסטנדרטים של משמ

השופטים. משמר בתי המשפט, הוא הגוף המחליט ביחס לרמת האבטחה, העזרים הנדרשים לצורך 
  ).2012חוות הדעת מדצמבר  -(להלן  ביצועה וכל פעילות או משימה נגזרת אחרת."

והמשמר הוא הגוף  בתי משפט עמ"ק פועלים בתוך מבנים של בתי משפט שלום, 18שמונה מתוך 
קבוצה א'); שלושה במ"ש עמ"ק פועלים במבנים שמעמידה  -המופקד על אבטחתם (להלן 

קבוצה ב'); בשבעה במ"ש  - לרשותם הרשות המקומית, ואף הם מאובטחים על ידי המשמר (להלן 
עמ"ק הפועלים במבנים שמעמידה לרשותם הרשות המקומית, המשמר מעמיד אבטחה רק לשופט 

ון. בבתי משפט אלה מוטלת האחריות לאבטחת מזכיר בית המשפט ועובדי המזכירות וכן בימי די
  קבוצה ג').  -אבטחת באי בית המשפט על הרשויות המקומיות (להלן 

כתב מנהל הב"ה ליו"ר מרכז השלטון המקומי דאז בעניין בתי  2013ממסמכי הב"ה עולה, כי ביולי 
ישיבה שהתקיימה הוא מעלה בכתב את הסוגיות המשפט עמ"ק. במכתבו ציין, כי בעקבות 

העיקריות שנידונו בה בין יתר הנושאים. הוא כתב, כי "במצב הקיים קיימת חוסר אחידות לגבי אופן 
העסקת המאבטחים בבתי המשפט לעניינים מקומיים, כך שחלקם שייכים למשמר בתי המשפט 

בעקבות הישיבה והמכתב החליטו , 2013וחלקם מועסקים על ידי הרשות המקומית". באוגוסט 
בעיות  לפתרון שיפעל משותף עבודה הב"ה ומרכז השלטון המקומי על הקמתו של צוות

   "ק.עמ ש"במ של הפעילותבתחום  שמתעוררות

את עמדתה: בבתי משפט עמ"ק בהם האחריות לאבטחתם מוטלת על  ב"ההבהירה ה בתשובתה
 כפופים המקומיות ברשויות הביטחון שקציני כיווןזאת  באבטחה אחידות הרשויות המקומיות אין

   את רמת האבטחה בבתי המשפט. יםקובע והם יותהרשו ילראש

ÈÎ ,¯ÚÂÈ ˙ÂÂˆ ‰„Â·Ú‰ Û˙Â˘Ó‰ ‰„ÓÚ ˘·È‚ ‡Ï ÔÂ¯˙ÙÏ  ˙˜ÒÚ‰· ˙Â„ÈÁ‡‰ ¯ÒÂÁ ˙ÈÈ‚ÂÒ
.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì˜ÏÁÂ ¯Ó˘Ó‰ È„·ÂÚ Ì˜ÏÁ˘ ËÙ˘Ó‰ È˙·· ÌÈÁË·‡Ó  

__________________ 

 למעט מי שהוגדר בסעיף כמוסמך לשאת נשק.   31

 למשרד לביטחון פנים.  1995בשנת  שמו של משרד המשטרה הוסב   32
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הגישה הב"ה את הצעת החוק שתקבע את אופי הפעילות של המשמר ואת סמכויותיו.  2013במהלך 
בהצעת החוק מוצע לעגן את סמכויות המעצר והחיפוש של מאבטחי המשמר ואת סמכותו של 
מפקד המשמר להנחות את גורמי הביטחון ברשויות שבהן פועלים בתי משפט עמ"ק, בביצוע 

ט. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב, כי ההנחיה נדרשת מכיוון תפקידי המשמר בבית המשפ
  שבמ"ש עמ"ק פועלים לעתים במבנים השייכים לרשות ומאובטחים על ידה. 

"ק עמכי קיומה של רמת אבטחה אחידה בבתי המשפט  הוסיפה הב"ה,לביקורת  בתשובתה
בתי  חוקהצעת אינה אפשרית ללא הסדר חוקי כדוגמת  המשמרוהתאמתה לנוהלי האבטחה של 

  .שנמצא בהליכי חקיקה 2015 -"ה התשעהמשפט (משמר בתי המשפט), 

 ˙ ˘ ÌÂ˙ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ 2015 ËÙ˘Ó‰ È˙· ˜ÂÁ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ÂÓÏ˘Â‰ ‡Ï33 È„ÎÂ ,ÍÎ˘Ó .
 Ï˘ ‰ÁË·‡‰ ÈÏ‰Â Ï ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ‰ÁË·‡ ˙Ó¯ ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÏÎ· ÌÈÈ˜Ï ‰È‰È Ô˙È ˘

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â ÙÏ ‰"·‰ ÏÚ ¯Ó˘Ó‰ ÌÈÁË·‡Ó‰Â ‰ÁË·‡‰ Í¯ÚÓ ÏÚ Ú„ÈÓ Ï·˜ÏÂ
 ˙‡ ˙ÂÓÈÈ˜Ó‰ ‰ÁË·‡ ˙ÂÈ Î˙ ˘È ËÙ˘Ó‰ È˙· ÏÎÏ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÏÎ·

.¯Ó˘Ó‰ Ï˘ ‰ÁË·‡‰ ÈÏ‰Â   

  

  

  הסדרת האבטחה בבתי משפט עמ"ק

מגדיר את עקרונות האבטחה ואת הגורמים האחראים למענה  34נוהל אבטחת בתי המשפט .1
מוסבר, כי מלבד היותם של בתי משפט זרוע שלטונית שקהל  אבטחתי בבתי המשפט. בנוהל

בתי המשפט הם סמל שלטוני שפגיעה בו עלולה לגרום פגיעה בנפש, נזק רב  -רב בא בשעריו 
ושיבוש מהלך החיים התקין במדינה. בנוהל נקבע, כי קציני הביטחון במחוזות אחראים 

כנית עבודה שנתית. נוסף על כך לאבטחת בתי המשפט ועליהם לגבש תכניות שונות ובהן ת
, כי יש להכין תיק שטח לקביעת רמת 35קובע נוהל בניית תיק שטח ופק"מ מתקן (פקודת מבצע)

אבטחה לבתי משפט ולשופטים, ובו יכללו נתונים שבעזרתם ניתן לקבוע ולתכנן את האבטחה 
  .36בבתי המשפט ואת חלוקת האחריות בין בעלי התפקידים

,‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó ÈÎ ÔÈ‡ ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ‰˘È˘Ï ˙È Î˙ ‰„Â·Ú È˜È˙Â ÁË˘. 
ÌÈ Â˙ ‰Ó  ˙¯Â˜È·Ï Â¯ÒÓ ˘‰ÏÂÚ ¯Ó˘ÓÏ˘ ,Ì‚  ËÙ˘Ó‰ È˙·ÔÈ‡ Ú„ÈÓ  ˙ÁË·‡ ÏÚ

 ËÙ˘Ó‰ È˙·ÓÚ ˜" ‰Ï‡ ÌÈ„ÚÂÓ·˘ ˙‡ ÁË·‡Ó Â È‡ ‡Â‰ Ì‰·· ÌÈËÙÂ˘‰ È˙·
 .ËÙ˘Ó‰  

בבתי , קבעה תבחינים בנוגע להיקפה ולתדירותה של האבטחה 2012חוות הדעת מדצמבר  .2
משמר בתי  -בבתי משפט שבהם מתקיימים עד שני ימי דיונים בשבוע  -המשפט עמ"ק. לפיהם 

המשפט מלווה ומאבטח את השופט בלבד, ואילו אבטחת המבנה ויתר האורגנים הפועלים בו 
  הם באחריותה של הרשות המקומית בכל ימות השבוע לרבות ימי דיונים.

__________________ 

  הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה והועברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט.   33
  . 2008אבטחת בתי המשפט, אוקטובר  308/08נוהל    34
  פקודת מבצע היא כלי ביקורת והכוונה המגדיר רמת אבטחה ושיטת אבטחה.    35
  בניית תיק שטח ופק"מ מתקן,  321/08נוהל    36
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לעניינים מקומיים להגיב גם בנושאים הנוגעים בתשובות לשאלונים נדרשו בתי המשפט 
  לאבטחת בתי המשפט. מהתשובות הנוגעות לבתי המשפט עמ"ק עלה: 

בשניים מבתי המשפט יש אבטחה של משמר בתי המשפט וגם אבטחה של הרשות   .א
  . 37המקומית

המשמר מאבטח את השופט בימי הדיונים, ואולם שבקבוצה ג' בשישה בתי משפט   .ב
הרשות המקומית לא הציבה מאבטחים מטעמה לאבטחת המבנה של בית המשפט, 

 העובדים בו והבאים בשעריו. 

בתשובה של שתי עיריות למשרד מבקר המדינה כתבה אחת מהן, כי תפעל לאבטחת 
, 2016תשובתה מינואר ש עמ"ק בעיר גם בימים שבהם אין דיונים. השנייה הודיעה ב"במ

ש עמ"ק גם בימים "התחיל משמר בתי המשפט לאבטח את במ 2015כי החל באוקטובר 
 שבהם אין דיונים.

האבטחה של משמר בתי המשפט קובעים את הנורמות והמאפיינים הדרושים במערך  נוהלי
 נותנת כי על המשמר לקבל מהרשויות המקומיות מידע הדעתהאבטחה של כלל בתי המשפט. 

לקיים את הנורמות והמאפיינים  כדי שיוכלועל מערך האבטחה והמאבטחים בבתי המשפט 
מנתונים שמסר מפקד המשמר למשרד מבקר המדינה עולה, שהמשמר קובע את צורכי  .הללו

האבטחה בבתי משפט עמ"ק רק במקרים שבהם הרשות המקומית מבקשת להשתמש 
 על מידע לקבל כדי המקומיות לרשויותנעשות פניות יזומות  בשירותיו. עוד עלה שלא

   .אלה משפט בבתי האבטחה

 ËÙ˘Ó È˙· Ï˘ Ì„ÓÚÓÏ ÏÈ·˜Ó ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ Ì„ÓÚÓ ÈÎ ¯ÚÂÈ
 È˙·· ‰ÁË·‡‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯˘‡Ï ÍÓÒÂÓ‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰ ËÙ˘Ó‰ È˙· ¯Ó˘ÓÂ ,ÌÂÏ˘

„¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ù˜È‰ ˙‡Â ‰Ï‡‰ ËÙ˘Ó‰ ¯˜·Ó  ‰ È„Ó‰- ˘È Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ‡˘Â 
È˙· Ï˘ ‰ÁË·‡‰ ËÙ˘Ó‰ ÓÚ ‰Ù¯Â˙ ˙„Â˜  Ï‡Î ˜".ÏÂÙÈË ˙˘¯Â„‰  

דיונים עם  2012 -בתשובת מרכז השלטון המקומי נמסר, כי ראש מינהל ביטחון וחרום קיים ב
נציגי הב"ה ובהם הוחלט כי ככל שתתעורר בעיה בנושא אבטחה באחת הרשויות תתקיים 

  למציאת פתרון. הידברות ביניהם ובין נציגי הב"ה והרשות המקומית 

 ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ‡È‰˘ ÈÙÎ ‰ÁË·‡‰ ˙ÒÈÙ˙ ÁÎÂ Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÂÈÏ‰ ·Â ¯Ó˘Ó‰ ˙ Ó‡·-  ÌÈË¯„ ËÒÏ ˙Ó‡˙ÂÓ˘ ‰ÁË·‡ ˙Ó¯ ÁÈË·‰Ï ¯Ó˘Ó‰ ÏÚ

 .ËÙ˘Ó‰ È˙· ÏÏÎ· ÌÈ‚Â‰ ‰ ÌÈ ÈÁ·˙ÏÂ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ˙˘¯„  ÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï
Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÙ˙Â˘Ó ‰ÏÂÚÙ ‡˘Â · Ô˙Â‡ ‚ˆÈÈÓ˘ Ì¯Â‚ ÏÎ ÌÚ

.˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙·· ‰ÁË·‡‰ ˙¯„Ò‰  

  

  

__________________ 

במ"ש עמ"ק בחיפה מאובטח באופן קבוע על ידי משמר בתי המשפט והרשות המקומית. בבמ"ש עמ"ק    37
  חולון בימים שבהם אין דיונים מאבטחת הרשות המקומית את בית המשפט. 



  ג66דוח שנתי   1182

  היבטים בהפעלת בתי המשפט לעניינים מקומיים - הנהלת בתי המשפט - משרד המשפטים  שם הדוח:
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  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  הכשרת מאבטחים 

בנוהל אבטחת בתי המשפט נקבע, כי על קציני הביטחון במחוזות לוודא כי מאבטחי יחידת המשמר 
בקיאים בנוהלי האבטחה ובנוהלי הפעולה המבצעיים, והם מוכשרים לפעול בעת אירוע ביטחוני; 

חון במחוזות לפעול להחדרתם של התודעה הביטחונית וכללי הפעולה המבצעיים על קציני הביט
ליחידת המשמר שבאחריותם; לדאוג לכך שהיחידה תהיה מתורגלת ומאומנת ולקיים תדרוכים 
לחידוד, ליבון ומתן דגשים בסוגיות ובנושאי אבטחה שונים. כמו כן עליהם לתאם תכנית אימון 

  ולקיים הכשרות מקצועיות ליחידת המשמר.  שנתית עם בית הספר של המשמר

משמר בתי המשפט קבע קריטריונים לבחירת מאבטחים בבתי המשפט כגון: בוגרי קורס להכשרת 
מאבטחי משמר בתי המשפט; שירות סדיר מלא בצה"ל; בוגרי מערך לוחם (גברים) או קורס פיקודי 

  . 38עם עדיפות למקצוע תומך לחימה (נשים) ובריאות תקינה

ÔÈ·  ÌÈ ˘‰2014-2010  ˙Â¯È˘Î ˙¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÎ¯„‰ ˙Â¯˘Ú ËÙ˘Ó‰ È˙· ¯Ó˘Ó ÌÈÈ˜
‰ Ï˘ ÌÈÁË·‡Ó¯Ó˘Ó‰ Ì‰·Â  - ÈÂ·ÈÎ ˘‡ ,‰Ï·Á ˙ÂÈˆÏÂÓÈÒÂ .ÂÓÎ ¯ÙÒ‰ ˙È· ·ÏÈ˘ ÔÎ  Ï˘

¯Ó˘Ó‰  Â˙ÂÏÈÚÙ·˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÁË·‡ È ÂÓÈ‡Â ‰ÁË·‡ È‡˘Â · ÌÈÒ Î ,ÔÂÈÚ ÈÓÈ,  Ì‚ÌÈÓ¯Â‚ 
ÌÈÈ ÂˆÈÁ Ì‰·Â ¯Ó˘Ó ˙Ò Î‰ ˙¯Ë˘ÓÂ Ï‡¯˘È. ˙Â¯˘Ù‡‰  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ·Ï˘Ï ÂÏ‡ ÌÈÁË·‡Ó

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰‰ Á·  ‡Ï . ¯ÒÓ ¯Ó˘Ó‰ „˜ÙÓ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
 È˘ ‡ Ì È‡˘ ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó È˙·· ÌÈÁË·‡Ó‰ Ï˘ Ì˙Â‰Ê ÏÚ Ú„ÈÓ Â˙Â˘¯· ÔÈ‡ ÈÎ ,˙¯Â˜È·Ï

 .Ì˙¯˘Î‰ ˙Ó¯ È‰Ó Ú„ÂÈ Â È‡ ‡Â‰Â ,¯Ó˘Ó‰  

  

  

   תשלומי הרשויות המקומיות עבור אבטחה

בתי משפט המשלמים לפי תעריף  -"ה קבעה שלושה אפיונים לתשלום בעבור אבטחה: הראשון הב
ליום אבטחה; השני נועד לבתי משפט מקבוצה א' המשלמים בהתאם לשטח היחסי  39ש"ח 360של 

 - הסדרים פרטניים  - של בתי המשפט עמ"ק מתוך השטח הכולל של בית משפט השלום; השלישי 
הב"ה חתמה עם חמש עיריות על הסדרים כספיים הכוללים גם את עלויות האבטחה שיוטלו על 

  . הרשות המקומית

 רטים תשלומי הרשויות המקומיות עבור אבטחה בחלוקה לפי קבוצות.להלן מפוש בלוח .1

__________________ 

  משמר בתי המשפט".  - ממסמך "תפיסת האבטחה בבתי המשפט    38
 ש"ח לשעת אבטחה בעבור שמונה שעות אבטחה בכל יום.  45   39
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  2לוח 

  תשלום עבור אבטחת במ"ש עמ"ק בידי המשמר

¯Ó˘Ó‰ Ï˘ ‰ÁË·‡  
 ÌÈÓÏ˘Ó  

‰ÁË·‡ ¯Â·Ú 
 ÌÈÓÏ˘Ó ‡Ï 
‰ÁË·‡ ¯Â·Ú 

 È˙· ÍÒ  
˜"ÓÚ ËÙ˘Ó 

  8  4  4  אבטחה במבנה בית משפט שלום 

  3  1   2  אבטחה במבנים של הרשות המקומית 

  אבטחה לשופט במבנים של הרשות המקומית 
  רק בימי דיונים 

4   3  7  

Î"‰Ò 10  8  18  

  .הנתונים בטבלה מנתוני הב"ה ומהתשובות לשאלונים

 ÍÂ˙Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ‰ ÂÓ˘ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·˘ ,‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó18 Î)-44% Ô È‡ (
 ‰Ê ·ˆÓ· .ÍÎÏ ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙Â¯ÓÏ ‰ÁË·‡ ¯Â·Ú· ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰Ï ˙ÂÓÏ˘Ó

È‡ ¯ˆÂ - .¯Ó˘Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙ÁË·‡ ¯Â·Ú ÌÈÓÂÏ˘˙· ÔÂÈÂÂ˘  

האבטחה היא של המשמר בתשובתה של הב"ה נכתב, כי בבתי המשפט עמ"ק שבהם אחריות 
  קיים הסדר תשלום בין הב"ה ובין הרשות על פי היקף האבטחה כפי שנקבעה במשמר.

2. „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó,  ˙ÂÓÏ˘Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Ì‚ ÈÎ
 ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰Ï ‰ÁË·‡ ¯Â·Ú ÌÈÓ‡Â˙ Ì È‡ ˙‡.ÂÚ·˜ ˘ ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈÂÏÚ  

של  סךלשלם  והוא חויבמאבטחים  שניעל ידי  מאובטח עמ"קמבתי משפט  כך לדוגמה, אחד
 360עבור מאבטח אחד בבתי משפט חויבו לשלם  שלושה; דיון יום לכל חדשים שקלים 328

 אחד, אבטחה עבור המשלמים 'ב לקבוצה המשתייכים המשפט משני בתיעל כך,  נוסףש"ח. 
  ש"ח). 720שיפוט (משלם לפי תעריף ליום  השניו ש"ח, 12,500כום חודשי של ס משלם

 Ì‚ .‰Ú·˜˘ ÌÈ ÂÈÙ‡‰ ÈÙÏ ‰ÁË·‡ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚· ˙„ÓÂÚ ‰ È‡ ‰"·‰˘ ,‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
 .ÌÈ„ÈÁ‡Â ÌÈÈ ÂÈÂÂ˘ Ì È‡ ‰"·‰ ‰·Â‚˘ ‰ÁË·‡ ¯Â·Ú· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ÌÈÓÂÏ˘˙‰
 ˙Ú· ‰Ú·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï „ÓˆÈ‰Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

¯Â·Ú· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙ÈÈ·‚ È‡ ¯ˆÂÂÈÈ ‡Ï˘ È„Î ,ËÙ˘Ó‰ È˙·· ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ- ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘
 .˙ÂÈÂ˘¯‰  

  

  

  "קעמבתי משפט בפעילות המודל  שינוי

הראשון המודל  .לפעילותם של במ"ש עמ"ק מודלים עיקריים שלושהכאמור, לאורך השנים נדונו 
לרשות המקומית ולרשות  - כפופה לשתי מערכות "ק עמ"ש במפעילות הקיים עד היום, ולפיו 
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  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

המודל השני עוסק בהשארת המודל הנוכחי תוך ביסוס סדרי המינהל העקריים בחקיקה. השופטת. 
  .השלום משפט בבתי והטמעתם"ק עמ משפט בתי של ההקמה צווי בביטולמך ות השלישיהמודל 

לפעול לפי המודל הראשון ועדת זמיר סברה שאין להמליץ על ביטול במ"ש עמ"ק, אלא  .1
סדרי ל בנוגעכי ראוי שההסדרים הראשוניים  ולהציע שיפור המצב. בין היתר המליצה הוועדה,

בתקנות שבהם יפורטו ההסדרים העיקריים בנוגע לסדרי קבעו על ידי שר המשפטים ינהל ייהמ
ר המינהל בבמ"ש עמ"ק, בעוד שהסדרים משניים יכולים להיקבע בדרך אחרת על ידי ש

 המשפטים או, לבקשתו, על ידי מנהל הב"ה, כהוראות או הנחיות.

נערך על ידי צוות שמונה על ידי מנהל הב"ה כדי "לבחון ולהמליץ  2008דוח בושארי מינואר  .2
על הדרכים לשילובם של בתי המשפט הקטנים לעניינים מקומיים במערכת בתי המשפט 

מודל השני. הדוח המליץ למנהל הב"ה הרגילה". לאחר בחינת חלופות תמך דוח בושארי ב
לשלב את עובדי מזכירויות במ"ש עמ"ק במסגרת של מערכת בתי המשפט, ולערוך את תיקוני 

 החקיקה הנחוצים כדי להסמיך את בתי משפט השלום לשבת כבתי משפט עמ"ק.

 עם המפגש סיכום ממסמךעולה ש כפי"ה הב, וכן המדיניות של קארשיהמדינה בבג"ץ  עמדת .3
"ק עמ"ש במלא אומצו, ומתכונת פעילותם של  בושארי כי המלצות דוח ,"לים מלמדיםהמנכ

   .בהתאם למודל הראשון נותרה על כנה

יצוין, כי בעניין שינוי מודל ההפעלה של במ"ש עמ"ק, בג"ץ קארשי התייחס גם לצורך בניתוק 
את  העלינו" יינו, כיבצ המקומית רשותבין הלבמ"ש עמ"ק  מזכירויותהכפיפות המינהלית בין 

"ש עמ"ק לא רק בבמהצורך בבדיקת האפשרות לנתק את זיקת הכפיפות של הסגל המנהלי 
כי המדינה  אלא גם בתחום המנהלי... יש להניח ולקוות -  כפי שנעשה -  בתחום המקצועי

תמשיך במאמציה לפתור גם את בעיית הזיקה המנהלית של הסגל המנהלי לרשות המנהלית, גם 
  רש לכך תקופת מעבר והסדרי ביניים שונים".אם תיד

"ה ולסמנכ"לית חטיבת תפעול הבלמנהל  2014"ה כתב בדצמבר הבהיועץ המשפטי של  .4
"ה] להכין הב"התבקשתי על ידי הנשיא [בית המשפט העליון] והמנהל [מנהל  :ומזכירויות

תכנית לפיה יעברו בתי המשפט לעניינים מקומיים לניהול כולל של מערכת בתי המשפט. 
התקיים דיון עם גורמי מטה בנושא  2015אבקש לזמנכם בקרוב לישיבת התנעה בנושא". בשנת 

האלטרנטיביים מודלים הפירט את ובו מצע לדיון ואחריו הציג היועץ המשפטי של הב"ה 
  ."קעמט הפעלת בתי משפל

היועץ המשפטי של הב"ה כתב עוד, כי "עלה בדוח הוועדה [ועדת זמיר] הצורך לעגן בחקיקה 
את אמות המידה הרצויות להתנהלותם של בתי המשפט לעניינים מקומיים... שמירה על 
המעמד הנפרד של בתי המשפט לעניינים מקומיים, מחייבת קידום חקיקה אשר תבטיח 

המשפט לעניינים מקומיים ברוח המלצות ועדת זמיר והחלטת בית התנהלות תקינה של בתי 
המשפט העליון. ללא חקיקה מתאימה והגדרת סמכויות מפורשת ובהירה של מערכת השיפוט 
הכללית ושל הרשויות המקומיות לא ניתן יהיה להביא לתיקון הליקויים ולשיפור תפקודם של 

  בתי המשפט לעניינים מקומיים".

 ˙ ˘Ó ÈÎ ¯ÚÂÈ1995 Â ˜˙Â‰ ‡ÏÂ ‰˜È˜Á‰ ‰˙ Â˘ ‡Ï ,¯ÈÓÊ ˙„ÚÂ ÁÂ„ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ ,
.˜"ÓÚ ˘"Ó·· Ï‰ ÈÓ‰ È¯„ÒÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ¯„Ò‰Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â ˜˙  

 העקרונותבתשובתה פירטה הב"ה את עמדתה בנוגע להפעלת המודל הראשון וציינה, כי " .5
קשים להטמעה בקרב עובדי בתי המשפט  קארשי ץ"ובבגאשר נקבעו בדוח ועדת זמיר 

בדוח ועדת זמיר ובבג"ץ לעיתים מזומנות העקרונות אשר הותוו ... הנדרשים להפרדה זו
המלא והנכונות של הוא שיתוף הפעולה  ...אלה עקרונות להטמעת תנאיקארשי לא מיושמים. 

ואנו עדים  ...נשמרים לא אלה עקרונות והמציאות הזמן ובמבחן מאחרהרשות המקומית. 
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מקומיים ופגיעה  לענייניםהזיקה שבין הרשות המקומית ובין בית המשפט  בניתוקלפגיעה 
, סוברים אנו שיש מקום להכניס את בתי הצדק פני מראית ובעקרון השופטת הרשות בעצמאות
מקומיים תחת כנפי מערכת בתי המשפט הכללית או, למצער, לקבוע את  לענייניםהמשפט 

התנהלות תקינה של בתי המשפט לעניינים מקומיים ל תביאים בחקיקה אשר העקרונות האמור
  " קארשי. ץהחלטת בית המשפט העליון בבג" ברוחברוח המלצות ועדת זמיר ו

בתי המשפט מערכת ב מ"ש עמ"קב הטמעתתכנית להיישום הב"ה הוסיפה בעניין זה, כי 
 -  למשל ותיקונים סטטוטוריים. כך משאבים על ידי המדינה ה שלהכללית תחייב הקצא

המהלך כרוך ניכרים, ו אדם כוח משאבי הקצאת מחייבתבמ"ש עמ"ק  עובדיהעסקתם של 
 ותאינם פועלים מתוך היכלש"ש עמ"ק מבמציאת פתרונות לשיכון בובהקצאת תקציב 

קבלת החלטות בדרגים הגבוהים ביותר בממשלת ישראל ומתן הנחיות כל אלו יחייבו  המשפט.
  .תאימות לגורמים הרלוונטייםמ

מרכז השלטון המקומי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי הוא תומך במסקנות ועדת  .6
  (ראו להלן). זמיר כפי שהתקבלו בבג"ץ קארשי 

כי "יש מקום לבחון מחדש את נחיצות בתי  201540עיריית קריית ביאליק השיבה בדצמבר  .7
המשפט לעניינים מקומיים ולפעול להגשת התיקים העירוניים לבית משפט השלום, או 
לחילופין שהנהלת בתי המשפט תיקח תחת חסותה את בתי המשפט לעניינים מקומיים כחלק 

ם צריך להיות אינטגראלי ממנה". לכך הוסיפה עיריית נשר, כי "בית המשפט לעניינים מקומיי
מנוהל על ידי המדינה על מנת לבצע הפרדת רשויות, ועליו להיות חלק מבית משפט השלום". 

, כי הם בוחנים מחדש 2016מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  גבעתייםעיריית 
את נחיצות בית המשפט עמ"ק בעיר, נוכח היקף הפעילות המצומצם ולפיכך הם בוחרים שלא 

 וח זה. להגיב לד

נכתב כי "אנו סבורים כי מדור נפרד [של במ"ש עמ"ק  2016בתשובת משרד המשפטים מינואר  .8
בבתי משפט שלום] עשוי לתת מענה לכל היתרונות שעליהם עמדה ועדת זמיר ושבעטיים 
מצאה כי יש לשמר את ההפרדה בין בתי משפט לעניינים מקומיים לבין בתי משפט השלום, 

המשאבים המתאימים. גם באמצעות הקמת מדור נפרד ניתן יהיה להשיג  זאת ככל שיוקצו לכך
את הגברת האכיפה וההרתעה בלא שהעניינים העירוניים יידחו בפני העניינים הפליליים 
הנדונים בבית משפט שלום; ייחוד הטיפול בעניינים העקרוניים יבטיח גם טיפול יעיל גם על 

ג התמחות מקצועית בנושאים בעלי אופי מקומי; ידי המנגנון המנהלי של בתי המשפט; תוש
יינתן שירות טוב יותר לתושבי המקום. בנסיבות אלה, משרד המשפטים אינו מתנגד לעמדה 
מסוג זה ואף מברך על כך". משרד המשפטים הוסיף, כי ככל שההפרדה בין בתי המשפט 

 ה.תישאר על כנה, יש להבטיח את ביצוע השינויים הנדרשים בבתי משפט אל

__________________ 

התשובה כוללת את תשובות עיריות קריית אתא, קריית ים, נשר והוועדה המקומית לתכנון ובנייה    40
  הקריות.
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ÈÎ ,ÌÈ„ÓÏÓ ‰"·‰ ˙·Â˘˙ ÔÎÂ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÁ·Ó· ÔÓÊ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰Â 
 ˙Â Â¯˜Ú‰˘ ÂÂ˙Â‰ .ÌÈ¯Ó˘  Ì È‡Â ÌÈÓ˘ÂÈÓ Ì È‡ ˙Á‡ ‡Ï È˘¯‡˜ ı"‚··Â ¯ÈÓÊ ˙„ÚÂ ÁÂ„·

 ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ‰"·‰ ‰ÚÈ‚Ù˜Â˙È ·  ÔÈ·Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÔÈ·˘ ‰˜ÈÊ‰ ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó‰ È˙·
ÌÈÈÓÂ˜Ó  ‰ÚÈ‚ÙÂ˙Â‡ÓˆÚ· ˙Â˘¯‰ ˙ËÙÂ˘‰ Ú‚Â · ÂÚÓ˘Â‰˘ ˙¯Â˜È·‰ È¯·„Â ‰Ï‡ ˙Â¯ÈÓ‡ .

 Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÌÏÂÎ ÌÈÚÈ·ˆÓ ,ÂÈÂ È˘· ÌÈÎÓÂ˙‰ ,ÌÂÈ‰ „Ú ÌÈÈ˜‰ ÔÂ˘‡¯‰ Ï„ÂÓ‰ ˙Â˘ÏÂÁÏ
 ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÌÂÈÎ ÌÈÏÚÂÙ Â˙¯‚ÒÓ·˘ È Â‚¯‡‰ Í¯ÚÓ‰ ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰·Â ‰ ÈÁ··

˘· ÍÏ‰Ó Ú ˙Â‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂ˙ „Ú ,ÌÏÂ‡Â .Ì„Â˜ ˙Á‡ ‰Ú˘ ‰ÙÈÂ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÛÂ˙È
 ÌÂÁ˙· ‰ÏÂÚÙ Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰È‰˘Î ¯˙Â  ·ˆÓ‰Â ,˙Â Â˘‰ ˙Â„ÓÚ‰ ˙ ÈÁ·Ï ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰
.˜"ÓÚ ˘"Ó·· ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ Ï‰ ÈÓ‰ È¯„Ò‰Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â ˜˙ Â ˜˙Â‰ ‡ÏÂ ,‰Ó„Â˜ ‡Ï ‰˜È˜Á‰   

 ÌÈÈÙÂÏÁ Ì È‡˘ ÌÈ„¯Ù  ÌÈ¯Â˘ÈÓ È ˘· ‰˘Ú˙˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ‡˘Â · ˙˘˜·˙Ó‰ ÔÂ˜È˙‰ ˙ÏÂÚÙ
˘‡¯‰ :‰ÊÏ ‰Ê ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰Ï ÔÂÎ ‰ Ï„ÂÓ‰ ˙Ï‡˘Ï Ú‚Â  È„ÂÒÈ‰Â ÔÂ

 ˙ÏÚÙ‰Ï ¯˘˜· „ÂÒÈ‰ ˙ÂÈÚ·Â ÌÈÈ˘˜‰ ÁÎÂ Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
 ÈÂËÈ· ÌÈÏ·˜Ó ¯˘‡ ,ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÌÈÏÚÂÙ Â˙¯‚ÒÓ·˘ ÈÏ‡Â„‰ Ï„ÂÓ‰

Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ÌÈ Ù‰ ¯˘ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙¯˘ ÏÚ ,‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ· ÈÂˆ¯‰ Ï„ÂÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·
 ÚÈ¯Î‰ÏÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙ÏÚÙ‰Ï¯˙Ï‡Ï  .ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ˙˘¯„ ‰ ‰Ú¯Î‰Ï „Ú ,È ˘‰Â

 ÌÈÈ˜˙ ‰"·‰˘ ÈÂ‡¯ ,‰ÏÚÙ‰‰ Ï„ÂÓ ÌÂ˘ÈÈÏÂ ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó ‰Î¯Ú‰
·‰˙ÂÈ¯Á‡ÔÈÎ‰Ï ‰ÈÏÚ ÍÎÏ Ì‡˙‰· .  ˙È Î˙ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÏÂÚÙ˙ Ï˘ ÌÈÈ˜‰ Í¯ÚÓ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï

 ÔÈ· ÏÂÏÎ˙˘È ·‡Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙ ˙¯„‚‰ ˙‡ ¯˙È‰ ÌÓÂ˘ÈÈÏ Í¯„. ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ 
ÏÚ  Ì˙¯È‰Ï ˜"ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· Ï˘ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ‰"·‰ ÏÈ·Â˙˘ ÍÏ‰ÓÏ

˙È Î˙‰ Ï˘ È·ÈË˜Ù‡ ÌÂ˘ÈÈÏ ÚÈÈÒÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰ÏÂÚÙ ‰ÓÚ Û˙˘ÏÂ . ‰"·‰ ÏÚ ÛÒÂ · ÔÂÁ·Ï
 ÛÂ˙È˘· ˙‡ ¯ˆÂ‡‰Â ÌÈ Ù‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ È„¯˘Ó ·Âˆ˜˙ ¯„Ò‰Ì˙ÏÚÙ‰ Ï˘ È˙· ËÙ˘Ó‰ 

ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· ˙‡ Ì˙Â‡ÓˆÚ.  

  

  

  סיכום

È˙·  .ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÌÂÁ˙Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ÌÈ „ Ï‡¯˘È· ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó
˙ÂÈ¯Á‡‰ ÏÈ„·ÂÚ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ È˙· ËÙ˘Ó‰ ˙Ó˙˜ÏÁ  ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÔÈ·ÌÂÁ˙· 
ÈÚÂˆ˜Ó‰  ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂ˘¯‰ÂÈÏ‰ ÈÓ‰ .·ˆÓ Á˙Ó ¯ˆÂÈ ‰Ê  ˙ÂÏ˙Â Ú Ó  È˙Ï· Ï˘ ‰ÈÂˆ¯ È˙Ï·

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ËÂÙÈ˘‰ ˙Î¯ÚÓ ‰ÏÂÏÚÌÈ ˙Â‡ÓˆÚ· ÚÂ‚ÙÏ.‰  ÂÚˆÂ‰ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó·
 ÈÁÎÂ ‰ Ï„ÂÓ‰ ˙¯‡˘‰ :ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó È˙· ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈÏ„ÂÓ ‰˘ÂÏ˘
 È˙· ˙ÚÓË‰ ;‰˜È˜Á· ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ Ï‰ ÈÓ‰ È¯„Ò ÒÂÒÈ· ÍÂ˙ ÈÁÎÂ ‰ Ï„ÂÓ‰ ˙¯‡˘‰ ;Â Î ÏÚ

ËÙ˘Ó .ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ  

È‡ˆÓÓ  ÌÈÚÈ·ˆÓ ÁÂ„‰ ÍÎ ÏÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡· ÌÈ¯ÚÙ Â¯˙Â  ÔÈÈ„Ú˘
ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ  ÏÂÓÏ˙Â Â¯˜Ú Ì˙Â‡ ¯ÈÓÊ ˙„ÚÂ ÁÂ„· ÂÚ·˜  ¯˘‡, · ı"‚· È˘¯‡˜

ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ˙„ÓÚ·Â .„ÂÚ ‰ÏÂÚ ‡Ï˘  ËÙ˘Ó‰ È˙· ÏÎ·ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ  ÌÈÈ˜˙Ó
‰ÎÏ‰  ˙Â˜ÈÊ‰ ˜Â˙È  ‰˘ÚÓÏÏ ÚÈ·ˆ‰ ÁÂ„‰ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯È˙·˘ ÍÎ ÏÚ Ì‚  ËÙ˘Ó

ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ  Ì‰ ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È ÈÁË˘·ÛÂ‚ Â ‰ Â˘ ˘È ÔÙÂ‡· ‰·Á¯ ˙ÂÎÓÒ Ì‰Ï
Ï‡¯˘È· ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó‰ È˙·Ó È˙ÂÚÓ˘ÓÍ‡ ,  ‰„Â·Ú È¯„Ò Ì¯Â·Ú ÂÚ·˜  ‡Ï

·ÈˆÈ ÌÈ „‡ ÒÈÒ· ÏÚ Ï‰ ˙‰Ï Ì‰Ï Â¯˘Ù‡È˘.ÌÈ  
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 :˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ˘ÂÓÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈÎ‰Ï ‰ÈÏÚ ÍÎÏ Ì‡˙‰·  ˙È Î˙ ÏÂÏÎ˙˘ ËÙ˘Ó‰ È˙· ÏÂÚÙ˙ Ï˘ ÌÈÈ˜‰ Í¯ÚÓ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï

È ·‡Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙ ˙¯„‚‰ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ÌÓÂ˘ÈÈÏ Í¯„. ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ÏÚ 
È˙· Ï˘ ˙ÂÈÂ¯ÈÎÊÓ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰  ËÙ˘Ó‰ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ  Ì˙¯È‰Ï ÍÏ‰ÓÏ

ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÏÈ·Â˙˘  Ï˘ È·ÈË˜Ù‡ ÌÂ˘ÈÈÏ ÚÈÈÒÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰ÏÂÚÙ ‰ÓÚ Û˙˘ÏÂ
˙È Î˙‰ . ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ÛÒÂ · ÛÂ˙È˘· ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰Â ÌÈ Ù‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ È„¯˘Ó

 ˙‡ ·Âˆ˜˙ ¯„Ò‰Ì˙ÏÚÙ‰ Ï˘ È˙· ËÙ˘Ó‰ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· ˙‡ Ì˙Â‡ÓˆÚ.  

 ËÙ˘Ó‰ È˙· ÌÈÏÚÂÙ Â˙¯‚ÒÓ·˘ ÈÏ‡Â„‰ Ï„ÂÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ¯˘˜· „ÂÒÈ ˙ÂÈÚ·Â ÌÈÈ˘˜
 ˙Â ˘ ˙È˘‡¯· ÂÊ ‰ËÈÙ˘ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰„ÂÒÈÓ Ê‡Ó ÌÈÏÂÚÂ ÌÈ·˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ
 ,‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ· Ì‚ ÈÂËÈ· ˙Ï·˜Ó‰ ,ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ .˙Ó„Â˜‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈ ÂÓ˘‰

Â ÌÈ Ù‰ ¯˘ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙¯˘ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .‰Ú¯Î‰ ˙·ÈÈÁÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ˘¯„  ¯ˆÂ‡‰ ¯˘
 ÚÈ¯Î‰ÏÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙ÏÚÙ‰Ï ÈÂˆ¯‰ Ï„ÂÓ‰¯˙Ï‡Ï  „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÂÊ ‰È‚ÂÒ·

 È˙· ˙„Â·Ú ˙‡ ÍÎ ÍÂ˙·Â ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Â‡ÓˆÚ ˙‡ ÁÈË·‰Ï Í¯Âˆ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÓ¯Â Ï Ì‡˙‰· Ì˙ÏÚÙ‰Â ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏ ËÙ˘Ó‰

ÚÏ ÍÈ¯ˆ ¯˘‡ ‰Ê ‡Â‰.‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ËÏÁ‰‰Â ‰ ÈÁ·‰ „ÂÒÈ· „ÂÓ  

  



  

  

  


