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  כללי

  

בעקבות המלצות הוועדה לבחינת הפתיחה של בתי המשפט בישראל לתקשורת  . 1

הוחלט להתחיל   1(המלצות ועדת בינישלהלן: )אלקטרונית בראשות השופטת דורית ביניש 

בפרויקט ניסיוני של העברת שידורים ישירים מבית המשפט העליון, במתכונת דומה לזו 

שהומלצה על ידי ועדת ביניש. הפרויקט הניסיוני יופעל תחילה באופן זמני ובמתכונת מצומצמת, 

 וזאת במטרה לבחון, בין היתר "את ההשפעה של הסיקור האלקטרוני על הזכות להליך הוגן, על

המשפט ואמון הציבור –על זכויות המשתתפים בהליך ועל מעמדו של בית, טוהר ההליך השיפוטי

  (.להמלצות הוועדה  92עמ')על רקע שיטת המשפט ומציאות החיים בישראל." , בו; כל זאת

    
ועדת )להלן: , מלווה את עריכת הניסוי הפועלת כגוף מקצועי מצומצם ,ועדת היגוי .2

 ההיגוי ועדת"ר יוכ שימש, השופט חנן מלצר, לנשיאת בית המשפט העליון כב' המשנה(. ההיגוי

  .פוגלמן עוזי השופט' בכב מכןלאחר  הוחלףוהוא  ,מכס השיפוט עד פרישתו

                                                   
11 /general/the_judicial_authority_official_inquiry_committeeshttps://www.gov.il/he/departments  

https://www.gov.il/he/departments/general/the_judicial_authority_official_inquiry_committees
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 סיום חלקו הראשון של לאחר. 2020אפריל הפרויקט הניסיוני החל לפעול בחודש  .3

את הניסוי  להמשיךהחליטה ועדת ההיגוי , להמלצות ועדת בינישמשך ובה הפרויקט הניסיוני,

 . מטה כמפורט היקפו הרחבת תוך, )כולל( 2023במהלך השנה הנוכחית ועד לחודש יוני 

  

  מטרת הוראות הנוהל

מטרתן של הוראות הנוהל להסדיר היבטים דיוניים שונים הנוגעים להפעלתו של פרויקט  .4

 ניסיוני זה. 

  

  היקף הפרויקט הניסיוני

, מרביתם בעתירות דיונים בשידור ישיר 12שודרו פרויקט הניסיוני ה הראשון שלבחלקו  .5

 2023במהלך השנה הנוכחית ועד לחודש יוני . בעלי חשיבות ציבוריתובהליכים  שהוגשו לבג"ץ

 ים אלו, ובלבד שהמספר הכולל של השידורים בשנהפרויקטהיקפו של על הרחבת  הוחלט)כולל(

אזרחיים דיונים בתיקים לשידור גם הוחלט על הרחבת הפרויקט  בנוסף, .24לא יעלה על 

להתיר  , ניתן יהיהבתיק קיים עניין ציבורי מיוחד שדןבהם לדעת ההרכב שבמקרים , וומינהליים

 .זה בנוהל המפורטים התנאים להתקיימות כפוףוהכל ב ,גם שידורים בתיקים פליליים

 

 ישיר לשידור דיון של התאמתוהמלצה על  

 על התאמתו של דיון ימליץ ,העליון המשפט בית נשיאת בהסכמת, ועדת ההיגוי"ר יו .6

 . להעברה בשידור ישיר 7העונה לתנאים המנויים בסעיף 

 

של דיון היא קיומו של עניין ציבורי בהעברת  שידורו על להמלצהאמת המידה המרכזית  . 7

שיקולים נוספים, לרבות: טיבו ומהותו של ההליך וכן  ייבחנוהדיון בשידור ישיר. לצד זאת 
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, זכויותיהם של בעלי הדין ושל צדדים נוספיםעל ההשלכות שיהיו להעברת הדיון בשידור ישיר 

 .  טוב לשם והזכות לפרטיות הזכות ובהן

 

תועבר להרכב השופטים אשר צפוי לשבת  ההמלצה לשדר דיון בשידור ישירהודעה על  .8

 (. ההרכב )להלן: ליךבאותו הבדין 

  

 סמכות הרכב השופטים 

להתיר בהחלטה יש הצדקה לפי שיקול דעתו, אם רשאי לבחון, בהליך היושב בדין  ההרכב .9

לחוק בתי המשפט  (ב)70בהתאם לסמכות הנתונה לו בסעיף שיפוטית את צילום ושידור הדיון 

 ,לעיל 6 בסעיף כאמור להמלצה בהתאם שייעשה יכול הדבר .1984-התשמ"ד, [נוסח משולב]

   .שלישי צד לבקשת או הדין מבעלי מי לבקשת ביוזמת ההרכב,

  

לצדדים או לבאי כוחם זמן על כך  יודיע, כאמור מתקיימת הצדקהככל שההרכב ימצא כי  .10

ויבקש את עמדתם בנוגע לאפשרות כי הדיון בהליך ישודר בשידור ישיר.  ,סביר לפני מועד הדיון

תינתן החלטה של המותב היושב בדין לעניין שידור הדיון בהתאם , לאחר קבלת עמדות הצדדים

 לשיקול דעתו. 

 

 קיום השידור

יחל עם כניסת המותב לאולם ויסתיים עם יציאתו מהאולם. לא ישודרו זמני  השידור .11

 . הדיון במהלך הפסקה אוהמתנה 

 

 פיילוט במסגרת שנרכש הייעודי השידור ערוץ באמצעות לציבור יועבר השידור .12

 שבהן הנוספות השידור פלטפורמות באמצעות וכן העליון המשפט מבית הישירים השידורים

 . השופטת הרשות שימוש עושה
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 (VOD)ספריית  מאגר הקלטות של שידורי דיונים

 של דיונים ששודרו, אשר הקלטות מאגר יוקם( האתר: להלן) העליון המשפט בית באתר .13

  בדיונים אלה, בכפוף לתנאי השימוש המופיעים באתר. צפייה יאפשר

   
 נוהל זה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות השופטת.  .14

      

  

 

 .(2022 במרס 13התשפ"ב ) אדר ב'' ביהיום, 
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