
המשובדיו:עורכי

האחרונהבשנהועוררשבהדיןעורכילשכתשיזמההשופטיממשוב

נשיאכיאףהשופטימ.נציגותלביןהלשכהביןחריפהמחלוקת

תתחשבלאהשפיטהשמערכתבעברהודיעהעליוןהמשפטבית

אתלהפקידישמיבידיהשאלההיוממסדרירדהטרמ , 2במשוב

אתיבקרודיןשעורכיראויוהאמהשפיטהמערכתעלהבקרה

משרתשליצירתהנוכחמאודחריפההפכהזושאלה . 3השופטימ

ראויאמהשאלהנשאלתכןכמו . 4שופטימעלהציבורתלונותנציב

ואממשובשאלוןבאמצעותדווקאתתבצעהשופטימבקרתכי

אוהשופטימ,שמותציוןתוותתפרסמנההמשובתוצאותכיראוי

עלבזמנושהוצעכפיהשופטימ,שמותאתלחשוףשלאראוישמא

שנערורב-שיחבמסגרתלובנואלושאלות . sדורנרדליההשופטתידי

הפצתלאחרקצרזמן , 2004מרץבחודשלמשפטימהספרבבית

פריפיהשתתפודביוןבישראל.הדיןעורכיציבורביןהמשובטופסי

נל,משההשיפט(דבימוס);העליוןהמשפטביתשופט ,זמיריצחק

ד"רהשופטימ;נציגותונציגבירושלימהמחוזיהמשפטביתשופט

מייסדפרידמן,דניאלופריפיהדין;עורכילשכתיו"רכהן,שלמה

דיקןהנחתההדיוןאתהאקדמי.המסלולשללמשפטימהספרבית

נדרין.תמרד"רלמשפטימ,הספרבית

ציבוריתביקורתלקיימראויכיהדעהאתהביעזמיריצחקפריפי

עלהביקורתלכו.המתאימהכליאינוהמשובאושופטימ,על

הציבורבשמשפועלציבוריגוףהמהשופטימכינחוצהשופטימ

שופטימישהשופטימציבורבתוולדבריו,הציבור.שלוכנאמן

 • 6המשפטשלהניהולדברוהשורהאתשמקלקליממעטימ,אחדימ,

עמאלה.שופטימאצלהקלקולימאתלתקןכדינדרשתהביקורת

הבקרה,לביצועהראויהכליאינוהמשובכיזמיר,פרופ'סבורזאת,

צורוהואבבקרהשהצורואףראשית,מספר.טעמימבשלוזאת

במתכונתהמשובמקצוע,ובכלמשפטמערכתבכלאוניברסלי,

בישראלכאןרקמונהגהלשכהידיעלהמוצעתוהכוללתהפומבית

תוצאותיוגמכמווהמשובהואילשנית, . 7השופטימכלפיורק

מדוברהשופטימלרובהנוגעככלהשופטימ,בכללעוסקימהפומביות

וסנסציה.רכילותמלדבדברבושאיןיקרימ,משאבימשלגדולבבזבוז

שכןמזיקה,השופטימציבורלכללהמיותרתההתייחסותשלישי,ת

לתוומכניסההיא . 8השופטשלבאובייקטיביותלפגועעלולההיא

אישיבאופןהדיןעורכיאמאפילואיומ.שלגורמהשפיטההליו

צעיר,שופטאמטבעיבלתיאוזהיהיהכ,ןזאתרואימאינמ

סיכוייועלמעמדו,עלשמו,עלהזהמהאיומיתעלמנמוכה,בערכאה

זאת . 9השפיטהיסודותתחתשחותרפסול,זר,שיקולזהולקידומ.

ועיקרכללמושפעימאינמרובמ,אומ,שופטיהכלאמגמועו,ד

אחרת,החלטהעלאוזוהחלטהעלהדיןעורכייגיבואיומהשאלה

בהחלטהאוזובהחלטהשהשופטלחשובעלולימהדיןשבעליהרי

בתדמיתחמורהפגיעהזוהזה.השיקולמןהיתר,ביןהושפע,אחרת

מתפרסמותהמשובתוצאותרביעית,השפיטה.ובהליוהמשפט

הצדקבעיקריפגיעהזוהשופטימ.שלטענותיהמאתלשמועמבלי

ציבור,אנשיגמאוציבוראנשיאמנמהמהשופטימ . lסהטבעי

 ~הטובןן.בשממבפרהסיהפוגעימבטרמלהישמעראויימ

באדרכ"בביוםלמינהלהמכללהשלהאקדמיהמטלוללמשפטים,הםפרבביתהתקיים

והערותהתקצירבמערכת.שמורהשיחרבשלהמלאהתמליל. 15.3.2004תשט",ד

המשפט.מערכתבידיערכונההבהרה

לאשופטשלאי-קידומואוקידומובענייןההחלטותכיהודיעברקאהרןהנשיא

זולעמדתו . 42 ) 2002 ( 31דהיןעורךראולשופטים,שיינתנומ"הציונים"יושפעו

 . 43בע'שם,הארצית,השופטיםנציגותיו"רלינדנשטראוס,מיכההשופטהצטרף

בהקשרראו . 10-9(תשנ"ז)וממשלדמשטפהשופטת"הרשותעל"ביקורתשולמיתא'

זה.בגיליוןמבפנים?"האיוםשיפוטית?תלות"איאגמון-גונןמ'שלמאמרהאתגםזה

תלונותנציב"חוק(להלן: 2002תשס"ב-שופטים,עלהציבורתלונותנציבחוקראו

עצמוהרואהאדםכללנציבותתלונהלהגישרשאילחוק )א( 14סעיףפיעלהציבור").

ניהולדברךלרבותכשופטתפקידומילויבמסגרתשופטשלהתנהגותובשלנפגע

לכך.הטמיךאדםשאותומיאוידיו,עלהמשפט

חמשובבעניינילירוןוהשופטיםעוריכירהןלשכתלשחמשותפתהוורעהדו"חראו

מתוצאות"להתעלמותדורנר:השופטתשלהמלצתהדורנר").ועדת"דו"ח(להלן:

המשוב,תוצאותפרטוםבטרםללשכה,אנימציעהממנה,מנוסאיןשלדעתיהמשוב,

 . 10בע'שם,השופטים".שמותפרטוםללאמשובלקיוםהצעתיאתלשקול

כלליותהערכותקיבלוהפרטניתברמההשופטיםרובהמשובתוצאותדו"חמתוך 6

היחטיתההשפעהבעלישנמצאוהשופטהערכתהיבטישלושתמאוד.וגבוהותגבוהות

התאמת ) 2 (ביעילות;הדיוןניהול ) 1 (הם:לשופטהכלליתההערכהעלביותרהחזקה

הערכותהמשוב:"תוצאותראוהדין.לעורכינאותיחס ) 3 (-ולנסיבותהפשרהניסיונות

 31ירהןעוךרשיפור"טעוניםשנמצאונושאיםמטפרלצד-המשפטלמערכתגבוהות

:http /הדין:עורכילשכתבאתרגםראו . 33 , 32 ) 2002 ( //www.israelbar.org.il [ 

) 21.6.04 article.asp?catID= 174] (Iast visited on . 

דייעלהמוצעתמזולגמרישונהבאוניברסיטאותהמונהגהמשובמתכונתכיצייןזמיר

כןכמוהנמוכים.הציוניםבעליהמרציםשמותשלכוללפרטוםבהאיןשכןהלשכה

בקרהכליהמשובהיווהתמידלאבאוניברסיטאותגםכמרצה,ניסיונוסמךעלכיציין

קרמניצר,מרדכיפרופ'ידיעלדורנרועדתבפניהועלתהדומהטענהכילצייןישטוב.

חיובית.אינההמרצהשלתפקודועלהמשובהשפעתבאוניברטיטהשלפיה

הסטודנטים,מןהאקדמיותתביעותיורמתאתהורידהואשבהמסוימתבשנהלדבריו,

שלאחרהלימודיםבשנתירדואלוהערכותבמיוח.דגבוהותלהערכותבמשובזכההוא

 . 9בעי , 5הערהלעילדורנ,רועדתדו"חראודרישותיו.רמתאתוהעלהשבכאשרמכן,

חקיקה),(תיקונידבין)מלשבת(מניעהשיפוטיתמשרהנושאיחוקאתזהבהקשרוראו

בקביעתהכנסתהתערבהמהשום"עלבן-דרורמ'שלמאמרואתוכן-2004תשט"ד

זה.בגיליוןהשופטים?"להתנהגותכללים

הטבעי"הצדקבעיקריחדשותמגמות"שטריתש'ראובשפיטהזריםגורמיםעל

 . 325 ) 1986 (לזהפקרליט

 . 334- 332בע'שם,ראוהטבעיהצדקמעקריכחלקהשמיעהזכות 10

3199ע"אציבור.אישעלהרעלשוןבנושאהעליוןהמשפטביתלפטיקתהשוו 11 / 93 

 . 865- 864 , 843 ) 2מט(פ"דעב"מ,אחרונותיריעותנ'קראוט

 93המשפט
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ט.ישלאריאל,הארץוןארכי : r' Dכוציל .ןכהשלrכהןהדירכיו Yתלשכראשברק.ןאהר'גטוהש ,יוןל Yההrכש'גטתיבאינש

מזיקות,ובלתייעילותטובות,אחרות,דרכימישנןזמיר,לדעת

הוועדותשלהדרךהיאהראשונההדרך . 12בהןללכתראויהיהאשר

המחוזותשלברמההדיןעורכיוללשכתהמשפטלבתיהמשותפות

בתלונותהיתר,ביןלדון,נועדוהאלוהוועדות . 13הארציתוברמה

 .אישיותובתלונותונוהלדיןסדריעלכלליותבתלונות ,דיןעורכישל

באופןמלהתלונןלחשושצריכימאינמהדיןעורכיזמיר,לדעת

הדיןיעורכללשכתממליץהוא .המשותפתהוועדהבפניאנונימי

אתשיסננודיןעורכישלושהשלמצומצמתועדהמחוזבכללהקימ

תלונותלנציבתלונההגשתהיאהשנייההדרךאותן.וידבקוהתלונות

הסמכויות .הכנסתידיעלשהועדההדרךהיאזושופטימ.עלהציבור

 • 14המשובמטרותאתרבהבמידהחופפותלאומבודסמןשמוקנות

אולמ , 15אנונימיותבהכרחאינןהאומבודסמןבפניהתלונותאמנמ

עמלהיפגשחוששימשאינמהדין,עורכיעלחזקהזמירלדעת

כישופטימ,עלערעורימולהגיששופטימלפסוללבקששופטימ,

היאלכךראיהאומבודסמן.הבפניגמבגלוילהתלונןיחששולא

 • 16חודשמדיתלונותמאותלאומבודסמןשותגמועתהשכברהעודבה

מוכנה-שטרסברג-כהן(דבימוס)השופטת-הנציבהזמיר,לטענת

אתרואהנהיאגמהיאשמ.ללאתלונותהדיןעורכימלשכתלקבל

פלוני,בענייןפלוניתתלונהשלנקודתיתבביקורתכמתמצהתפקידה

דבריואתורחבה.כלליתביקורתלבצעמוסמכתעצמהרואהאלא

 94המשפט

פתרוןלמצואהדיןולעורכימילשופטבקריאהזמירהשופטכמיס

קרע,שלמצבשנוצר,"המצבשכן ,הצדדימשניעלמקובלשיהיה

הואהמשפט,בתייהולנשלהמידיימבאינטרסימפוגערקלא

 ...זוהזדמנותלנצלשעלולימפוליטיימגורמימשיהיואיוממהווה

בסכנה".עומדהחוקשלטוןשלהערך

אתמבקרגל,משהבירושלים,המחוזיהמשפטביתשופטגמ

עצמעלמלינימאינמהשופטימכימדגישהוא .הלשכהמשוב

שגולתאנונימיתביקורתמהווההמשובהצורה.עלאלאקורתיהב

הכלימבידיהמאיןרייטינג,שלבתרבות . 17בפרסומהשלההכותרת

אתשמדרגותבעיתונימכותרותהעיתונימ.כותרותעמלהתמודד

בזילותמדובר .החוקבשלטוןפוגעותשופטימשלציוניהמ

 .מקובלתמשפטיתבתרבותמקומהשאיןכוחניותבהפגנתהשופטימ,

שיאהבצורהבכבו,דלהביעהוישמרוסנתלהיותצריכהביקורת

לשלטוןהחינוךהחוק,לכיבודהחינוך . 18המשפטבתישללמעמד

במוסדותהציבורשלהאמוןעלהשמירהאתגמבחובוכולל ,החוק

 .שלהמובתפקודהשופטימבאי-תלותפגיעהבכךיש . 19המשפט

במשרדמיבינלאומילהסכמימהמחלקהכיגלהשופטמזכירעוד

משפטשיטתבעולממוכרתלאשלפיומחקר,פרסמההמשפטימ

מתמנהשופטילגבדומהבמתכונתמשובימנהוגימשבהכלשהי

פנוהמחקריעורכ . 20פומביות)בבחירותשנבחרמשופט(להדביל



"בחלקמוסרימ:והמבעולמ,מדינותמיניבכלהדיןעורכיללשכות

שלקיומושאלתאתהעלינוכאשרסקרנו,אותןמהמדינותגדול

פליאההביעודיברנועממהדיןעורכימלשכותנציגימשמ,משוב

במעמ,דלפגועעלוללדעתמהדברכיאמרואףוחלקמהרעיון,על

פרופ'שללחששומצטרףגלהשופט , 21השופטימ"ותפקודתלותאי

שלבעיקרפופוליסטית,התנהגותלעודדעלולהפרסומכיזמיר

שלהתארגנותןלאפשרעלולהוא ,הנמוכותבערכאותהשופטימ

חששישאחר,שופטנגדאוכזהבשופטלתמיכהדיןעורכיקבוצות

 , 22שופטימעמחשבונות""סגירתל

ניהוללדרךבאשרהשופטאי-תלותלגבירקלאקיימתהסכנה

הרגעשלדחייהלבקשותאי-היענות(למשל,חופשיבאופןהמשפט

שעלולהפלוני,בנושאהמשפטיתלעמדתובאשרגמאלאהאחרון),

הפוסקשופט(למשל,הדיןמעורכיחלקבעינילצנינימלהיות

מרוצימאינמהביטוחחברותפרקליטיבנזיקין,גבוהימסכומימ

עלולהציבורשבובאופןבעיהישועו,דזאתולהפך),מפסיקתו

מתחתהמהשופטיממחציתמשובבכלהמשוב,תוצאותאתלפרש

המשפטלביתשפנהאזרחשיהיו,ככלטובימהשופטימיהיולממוצע,

שדורגשופטלקבלזכאיהואכיתמידיסבורבו,עולמושכלבעניין

מחציתאתנחליףשנימכמה"כלהאמ ,הממוצעמןלמעלה

גל?השופטתמההשופטימ",

לטענתוהמשוב,עלהביקורתדבריאתדחהכהושלמהד"רעוד"

עצמהאתלדבוקצריכהשירותימשנותנתמערכתכלכיההנחה

הדברכך ,תקיןניהולעלאומנהלעלדיוןבכלמאליהמובנת

או(אוניברסיטאות)גבוההבהשכלה ,)ל"הצ(בביטחוןכשמדובר

מערכתגמתעופה),חברותבנקימ,(כמופרטיתעסקיתבמערכת

שיפוטשירותילתתאמורהאשרשלטוניתמערכתהיאהשפיטה

הזאתהמערכתשירותימ,שנותנתמערכתככלמ,האזרחילציבור

היאהישראליתהשיפוטמערכתלדבריו, , 23שוטפתבקרהצריכה

כמעטלהשאיןבארץהיחידותהציבוריותהמערכותאחתלמעשה

פסיקותיה),מתוכן(להדבילהתנהלותהדרכיעלשוטפתבקרהשומ

שופטתוכן,בבקרתולאהתנהלותבבקרתורקאךיעסוקהמשוב

בפניו,שנמצאהתיקלתוכןלגוף,עצמאיבאופןלשפוטוחייברשאי

בעבודתולהתערבשינסהלמיואוילחלוטיןעצמאיהואהזהבעניין

ערעור,במסגרתהיאפסיקתועללמתוחשניתןהיחידההביקורתזו,

המשוב , 24רוחועלהעולהככללהתנהלחופשיאיננושופטאבל

הערכתתמונתאתהשיפוטמערכתבפנילהציגשנועדראיהוא

ידיעלמקצועיתהערכההציבור,ידיעלהשופטימשלההתנהלות

חשובההביקורתכהןד"רלדעתבשעריהמ,הבאימהמקצועבעלי

בחברהביותרהחשובההמערכתהיאהשיפוטשמערכתמשומדווקא

והעצמהרגילה,בלתיעצמהבעלתשלטוניתמערכתהיאשלנו,

ששופטכיווןאינדיבידואליתגמאלאמערכתיתרקלאהיאהזאת

 , 2Sחייוימילכלומתמנהגורלות,חורץ

עלבקרהמערכתמהווהאינושהאומבודסמןסבורכהןד"ר

נקודתיותבתלונותבטיפולמתמצהתפקידווכישופטימ,התנהלות

ללשכתהמשותפותהוועדותשלפעולתןמגבלתגמזו , 26וספציפיות

לתתאמורזאת,לעומתהמשוב,המשפט,בתיולנשיאיהדיןעורכי

ומאותעשרותשלהערכותעממזדמנת,אונקודתיתשאיננהתמונה

לשורהמתייחסהמשוברב,זמןפניעלשונימפרמטרימעלשופטימ

 ~האמבתיק,העודבותאתמכירהשופטהאמלרבותפרמטרימשל

חהמשפטמידה"ואמותהליכים:שופטיםמינוי"תהליךשטריתש'גםזהבענייןראו 12

משובולאקולקטיביבאופןמשפטבתיעלכללימשובעדיף" : 393 , 357(תשט"ג)

אי-התלותעלמצננתוהשפעהלחץיוצריםאלואינדיבידואליים.שופטיםלגביאישי

השיפוטית".

הקמתעלהמליצהזמיריצחקהשופטבראשותשופטיםשלהבחירהלטדריהוועדה 13

אינםהמשותפתבוועדהשישבוהדיןעורכיכיטברהזמירועדתאלה.משותפותועדות

לכךשיקדימוראויאלאדין,עורךכלשלתלונהכללהעברתצינורלשמשצריכים

המשותפת.בוועדהלדיוןהענייןאתלהביאוטעםיטודישאםלהחליטכדיפנימיבירור

ליקוילטלקאועיוותלתקןכדידיון,לאחרצעדים,להציעתוכלהמשותפתהוועדה

שופיטםלשבחירהלדסירהוודעהוחשבוןדיןראופרטני,באופןשופטשלבתפקוד

 . 83(תשט"א)

שופטיםהתנהגותעלבתלונותלטפלטמכותקובעהציבורתלונותנציבלחוק 2טי 14

הטמכויותכיהטבוריםישאךידם.עלמשפטניהולדברךלרבותתפקידם,מילויבמטגרת

 . 5.1.2004האץרהציבור"ואמוןהשופטיםיבקורת"זאבט'למשלראומדי.מצומצמות

המתלונןפרטיאתלכלוללאהנציב"רשאיהציבורתלונותנציבלחוק )ה( 19ט'לפי 15

התלונה".בירורלצורךדרושיםאינםפרטיוכיטבראם

התקבלו , 2004מרץחודשלטוףועד 2003אוקטוברבחודשהנציבותהקמתמאז 16

חודש:מדיגדלהלנציבותחודשמדיהמוגשותהתלונותכמותתלונות. 461בנציבות

ובמרץתלונות 113הוגשו 2003דבצמברתלונות; 42לנציבותהוגשו 2003באוקטובר

שופטיסעלהיצבורתלונותנציבותדו'חראותלונות.-228מפחותלאהוגשו 2004

 ] http://www.justice.gov.iIlMOJHeb/Subjects /המשפטים:משרדבאתר ,) 2004 (

) 21.6.04 NetzivutTelunotAlShoftim.htm] (last visited on . 

ברם,המשוב,תוצאותאתלפדטםלאוהציעההפרטוםבנזקידנהדורנרועדת 17

זאתרשימהלפרטוםנכוןהתוצאות.פדטוםעללוותרהטכימהלאהדיןעורכילשכת

ליעלדודנר,ועדתדו"חלפשרה.הליכיםלאפשרכדיהפרטוםאתהלשכההקפיאה

 . 5- 4בע' , 5הערה

 . 12,7 ) 1981 (יאמשפטיסהשופט""כבודויטמןי' 18

 , 9ב)חלק(תשט"ג,מאמירס-שמנרספרהציבור"באמוןכפירה"הרהוריכהןח'ה' 19

שמבקשומיהמשפטבמוטדותהאמוןעלמתמדתבשמירהכרוךהחוקשלטון" : 1 4

מכודבת,תהיההפטיקהעלשהביקורתבכךלהקפידגםחייבהשרשתועללשקוד

צורךוללאהצדקהללאתפגעולאדבריםשללתוכנםותתייחטוענייניתמרוטנת

פ"דיבשראל,יזחןעורכילשכתנירכטמן 433/87בג"ץהשופטים";שלבתדמיתם

 • 610,606 ) 4מא(

למצבמתייחטהמטמךהמשפטים.לשרשהוגש , 26.2.04מיוםהשופטים,משובמזכר 20

אוטטריה,טפר,דשווייץ,בלגיה,צרפת,גרמניה,הולנ,דאירלנד,אנגליה,הבאות:במדינות

וארצות-הברית.קנדה

שם. 21

עוןרחשבונות'''ילטגורמכשירולא-המשפטמערכתלחיזוקכלי"המשוב:כהןשי 22

 . 38 ) 2002 ( 31היזן

פקידילעבודתהקשורבכלהחשבוןרואיבקרבשנערךהמשובאתכדוגמהלהביאניתן 23

ברמתלשיפורלהביאמנתעלומע"מהכנטהמטבשיתוףנערךהמשובומע"מ.השומה

המט.רשויותעםבמגעיהםהחשבוןרואיזוכיםשלהםוההתייחטותהשירות

האתיקהכלליפיעלגםאלאדין,פיעלרקלאתפקידו,במילוילהתנהגאמורשופט 24

השופט,נגדלתלונהעילההיאהאתיקהאתהנוגדבאופןשופטשלהתנהגותלשופטים.

משולב],נוטח lהמשפטבתילחוק 18טילפימשמעתעברתלכדילהגיעעלולהוהיא

 .-1984תשמ"ד

 • 13שס,בט' 25

 . 5הערהליעלדורנר,ועדתדו"חראו 26
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האמביעילות,הדיוןאתמנהלהואהאמהרלוונטי,דביןבקיהוא

האמנאותה,עדימחקירתמאפשרהואהאמנאות,לעדימיחסו

כמולנסיבות,מתאימלפשרניסיונוהאמנאות,הדיןלעורכייחסו

רבעזרלשמשיכולהמשובהשופט,עלכלליתהערכהכוללהואכן

תחליףאינהפעילותןאךהמשותפות,ולוועדותלאומבודסמן

העיקריתמעלתואךהשלמות,כלילאינואמנמהמשוב ,לעריכתו

מקצועירציני,מידעאיסוףבסיסעלבקרהמאפשרשהואהיא

ומדעי,

אוכאלהבקרהשיטותבהשאיןמערביתמדינהאיןכהןלדעת

עלבעיניועדיפההמשובשיטתשופטימ,התנהלותעלאחרות

השיטהפניעללדעתו,עדיפה,המשובשיטתלמשל,כ,ךאלה,שיטות

"יתנחלו"הגבוההמהערכאהשופטימשלפיהבאנגליהשהוצעה

אתויבדקוימיממספרלמשךנמוכהמערכאהשופטשלבאולמות

אירופהממדינותשווהגזירהללמודאיןגמלדעתו , 27התנהלותו

הרשותאנשיהפוליטיקאימ,ידיעלנעשההשופטיממינוישבהן

עומדימהשופטיממןחלקשבהמארצות-הבריתלאואףהמבצעת,

 , 28לבחירות

נערךהמשובלטענתוהמשוב,שלהמקצועיתרמתועלמגןכהן

ובעיבודבסטטיסטיקהיבשראלביותרהטובימהמקצועבעליידיעל

חיונית,המשובטופסישלהאנונימיותצרכנימ,סקרככלנתונים,

שופטימ,התנהלותעלדעההמחווימדיןעורכיובמיוחדאנשימ,שכן

אינמהדיןעורכיאנונימית,במתכונתאלאהערכותלמלאייטולא

סקרלעשותהנכונההדרךוזוהי , 29לגלימה"מתחת"מתחבאימ

אשרמשובימבמילוילמניפולציותהחששותאתדוחהכהןצרכנימ,

 , 30המשובשמציעהסטטיסטיהפיזורידיעלייבלמולטענתו

הפרסומללאשכןכהן,לדעתחיוניהמשובתוצאותפרסומגמ

במשובהכוונהכהן,מודהזה,במובןאפקטיבית,תהאלאהביקורת

מערכתכהן,לדעתהשופטימ!התנהגותעללהשפיעבהחלטהיא

משרהככלהשיפוט,משרתמביקורת;לחשושצריכהאינההשפיטה

השופטימ ,לאנונימיותהזכותשלאדבןוביהמיניהכוללתציבורית,

ציבוריתלבקרהכפופימלהיותצריכימכךומשומציבורמשרתיהמ

להליןיכוללאציבוראישפומבית,תקשורתיתציבוריתלבקרהוגמ

פנימ,הלבנתהיאואחראיתרציניתציבוריתשביקורת

רוב ,מלשופטיהחמיאדווקאהקודמהמשובסקרכימצייןכהן

הדיןעורכירובידיעלהשופטימלרובהפרמטרימברובההערכות

מערכתשלעמדתהאתמבקרכהןמאו.דגבוהותעדגבוהותהיו

לקידומושיקוליהבמסגרתהמשובבתוצאותתתחשבלאכיהמשפט

אתתואמתשאינהראויה,לאבעמדהמדוברלדעתושופט,של

אחרימ,ציבוריימשלטוניימגופימלגביבג"ץשקבעהסטנדרטימ

שיקוליהבמסגרתתתחשבשופטימלמינוישהוועדההיהראוילדעתו

לשקולאףהיהראוילדעתופלוני,שופטשלהמשובבתוצאותגמ

ידיעלייערךהמשובשלפיה 3דורנרוהשופטתשלהצעתהאת

 , 32הדיןעורכילשכתעמפעולהבשיתוףהמשפטבתיהנהלת

היכולתחוסרעלדווקאחריפהביקורתמתחפדירמןדניאלפרופי
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מדוברלדעתולהידברות,להגיעוהשופטימהדיןעורכינציגישל

משדרתוהתקשורתיתהפומביתההתנגחותומדאיג,כוחניבתהליך

הצדאתשרואהמישהו"עיוורון,שהיאכוחנותשלמסרלציבור

שחדרהבתרבותמדוברלדעתוהאחר",הצדאתרואהואיננושלו

להשיגכדילדעתו, ,להוקיעההיהוראויהשכבותלכלמדאיגבאופן

כימצייןהואבהסכמה,אותהלהשיגצריךבבקרה,צורךוישבקרה,

נעשימהגבוההלהשכלהבמוסדותמרצימשלההוראהרמתשאלוני

הסטודנטימ,ידיעלולאאלהמוסדותשלההנהלותידיעלכיומ

המשובימלמהימנותחיוניתנאיזהוכיחולקכיומאיןלדעתו

להנהלתהדיןעורכיביןדומהפעולהשיתוףלדעתו ,ולאמינותם

ישהמשפטבתילהנהלתהמשוב,אתלשפרעשויהמשפטבתי

למשל,כך,הבקרה,ואתהמשובאתשישפרונתונימלספקיכולת

פסקלמתןעדהזמןמשךמהולשופט,היותיקימכמהלבררניתן

גמלהשתהיהלהניחניתןהשופט,אצלהצטברודיןפסקיכמהדין,

עורכישלההמתנהזמניהממהכגוןנוסףצרכנימידעלתתיכולת

שברשותהאמיןהמידעפלוני,שופטאצלוהןבממוצעהןועדימ,דין

למשל,כ,ך ,במשובלהשתלבהואאףיכולהמשפטבתיהנהלת

הופעתמהיקףבדברהדיןעורכישמוסריממידעעלמתבססהמשוב

אנשימהמכיהמשיבימרובעללסמוךניתןאכןפלוני,שופטבפני

מהימנימבלתימשיבימשל , 6%- 5%קטנה,בקבוצהדיאךהגונימ,

המשפטבתיהנהלתעמפעולהשיתוףהתוצאות,אתלשבשכדי

שופטאצלשהופיעוהדיןעורכיזהותבדבראמיןמידעלספקיכול

 ,הופעתמושכיחותפלוני

גממצדיקההמשפטמערכתשלראויהבקרהפרידמן,לדעת

"פקידיהמהדיןעורכידברשלבסופוהדין,עורכיעלמשובעריכת

בהתנהלותשותפימוהמ ,) Officers ofThe Court (המשפט"בית

היעילותעלגמלהשפיעעשויההתנהלותמהמערכת,שלהכוללת

מיהמיודעתהיומ,שלהמחשובבשיטותהמערכת,השופט,של

אפשרמשאלימעושימואמפלונישופטאצלשמופיעימהדיןעורכי

פרידמן,מצייןאקדמי,במוסדגמהדדי,משובעללחשוב

להמנותנימאנחנוגמפעממדי[אך]ציון,לנונותנימ"הסטודנטימ

 ." ..ציון,שהואאיזה

האינטרנט:באתרלקריאהוניתןלאחרונהשהתפרסם ,) Auld (אולדהלורדועדתדו"ח 27

) 21.6.04 http://www.criminal-courts-review.org.uk] (Iast visited on [. 
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