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 רקע ומטרה

 

החליטה נשיאת בית המשפט העליון דאז, השופטת דורית ביניש,  2007בשנת  .1

על הקמת ועדה מייעצת לקידום שופטי שלום )להלן: הוועדה המייעצת(. זאת בעקבות 

דיון שהתקיים בנושא בוועדה לבחירת שופטים. מטרת הוועדה המייעצת היא להבטיח 

ם בעת שנבחנת אפשרות קידומם, הזדמנות שווה והוגנת לכל שופטי בית משפט השלו

להציג את כישוריהם השיפוטיים באופן יסודי ומפורט בפני נשיאת בית המשפט 

העליון. זאת בהינתן העובדה כי מדובר בעשרות שופטים בכל שנה המבקשים להציג 

מכוח  -את מועמדותם לקידום. המלצות הוועדה המייעצת נועדו לסייע לנשיאה בבואה 

להציע  - 1984-)ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד7 סמכותה לפי סעיף

מועמדים לשפיטה בבית המשפט המחוזי מבין שופטי השלום המכהנים. פיסקת הסיכום 

של הוועדה המייעצת בנוגע למועמדים ששמם פורסם, מועברת לכל חברי הוועדה 

 לבחירת שופטים לקראת הדיון בעניינם. 
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מכות הנתונה לנשיאה בחוק להציע מועמדים, חשוב להדגיש כי במקביל לס

כאמור, נתונה סמכות דומה לשר המשפטים או לשלושה חברים בוועדה לבחירת 

שופטים כאחד, להציע מועמדים לשפיטה והם אינם כבולים באופן כלשהו להמלצות 

הוועדה המייעצת שכל תפקידה לסייע לנשיאה במיון שופטי בית משפט השלום 

 לקידום. המועמדים על ידה

 

מטרת נוהל זה היא להסדיר את דרכי העבודה של הוועדה המייעצת, את הרכבה  .2

 ואת תהליך הפנייה אליה. 

 

נוהל זה אינו בא לגרוע מהוראת כל דין, לרבות חוק בתי המשפט ]נוסח  .3

וכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(,  1984-משולב[, התשמ"ד

 .1984-התשמ"ד

 

 הרכב הוועדה המייעצת

יהיו  החבריועדה מייעצת אחת או יותר שנשיאת בית המשפט העליון תמנה )א(  .4

 שופט בדימוס של בית המשפט העליון ושופט בדימוס של בית משפט מחוזי.

ם של בית הוועדה תייעץ לנשיאת בית המשפט העליון בנושא קידום שופטי

 מחוזיים.בתי המשפט השופטים ב משפט השלום לכהונת

 נתא ניתישנים וה לארבעהיה תקופת כהונתו של חבר בוועדה המייעצת ת (ב)

 להארכה לתקופה נוספת על פי החלטת הנשיאה.

 

 המייעצת  סף לפנייה לוועדההתנאי 

באמצעות המייעצת שלום יוכל לפנות אל הוועדה ה)א( שופט של בית משפט  .5

שנים לפחות  5ל חטיבת השופטים והרשמים, לאחר שצבר ותק שיפוטי ש

 שלום. הבית משפט של כשופט 
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נשיאת בית המשפט מראש של ובאישור  המצדיקים זאת )ב( במקרים חריגים

להופיע שהוותק השיפוטי שלו קצר מחמש שנים, שופט  ניתן יהיה לזמןהעליון, 

 .המייעצת בפני הוועדה

 

 המסמכים והמידע שיוגשו לוועדה המייעצת

 

להתמנות מקוון טופס בקשה י הוועדה המייעצת ימלא להופיע בפנ המבקששופט .6

 מחוזי. טופס הבקשה כולל: המשפט הבית של לכהונת שופט 

 פרטים אישיים; (א)

 ;םתחומי עיסוק משפטיים עיקריי  (ב)

 המועמד; את עריךהערעור שיכולים לה תשמות שופטי ערכא (ג)

 מבוקש;המחוז ה (ד)

 פירוט טעמי הבקשה. (ה)

 

בצירוף המסמכים  והרשמים בת השופטיםאת טופס הבקשה לחטי יגישהשופט  .7

 הבאים:

 קורות חיים עדכניים; (א)

, של המועמד מהשנתיים האחרונות ים או החלטותשני פסקי דין נבחר (ב)

 . באורך סביר

 

 המייעצת יוזמן השופט להופיע לפני הוועדה בקשהמסמכי ה היאסףלאחר  .8

תקבל לעיונה את המסמכים המייעצת באמצעות חטיבת השופטים והרשמים. הוועדה 

 60בדבר תיקים שבהם חלפו והרשמים שהעביר השופט, וכן נתונים מחטיבת השופטים 

. בנוסף, תקבל הועדה המייעצת דין-ימים ממועד הגשת הסיכומים וטרם ניתן בהם פסק

ידי נציב תלונות הציבור על בהעתקי החלטות בתלונות שנמצאו מוצדקות  לעיונה
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תראיין את השופט, תשוחח עם שופטי המייעצת . הוועדה כאלה ככל שישנן ,שופטים

וכן עם נשיא בית המשפט השופט מכהן בו שערכאת הערעור ועם נשיא בית המשפט 

המחוזי שאליו הוא מבקש להתמנות. טרם פנייה לשופטי ערכאת הערעור, תיידע 

אפשר לו הוועדה המייעצת את נשיא ערכאת הערעור לאילו שופטים בכוונתה לפנות ות

 להציע שופטים נוספים שיש ביכולתם לחוות דעה על המועמד. 

 

להלן,  11במקרה של הופעה נוספת בפני הוועדה המייעצת, כאמור בסעיף 

תעביר חטיבת השופטים לוועדה המייעצת את פרוטוקול הדיון הקודם בעניינו של 

 המועמד.

 

 סודיות

וגשות לנשיאת בית המשפט הממלצות המפורטות הוההמייעצת דיוני הוועדה  .9

 . 1להלן 10, כפוף לאמור בסעיף סודיים מכוח הדין העליון הם

 

 המייעצתהמלצת הוועדה סיכום 

, לנשיא הנוגע בדבר שלח לשופטהמייעצת תיהמלצת הוועדה  פסקת הסיכום של .10

שאליו מבקש השופט המחוזי בית המשפט שבו הוא מכהן ולנשיא בית המשפט 

חברי הוועדה ל תועבר פסקת הסיכום של המלצת הוועדה המייעצת כמו כן. להתמנות

מסגרת מכלול החומרים המועברים אליהם לגבי מי ששמם פורסם בלבחירת שופטים 

 כמועמדים לבית המשפט המחוזי לקראת דיון במליאת הוועדה לבחירת שופטים. 

 

 

 

 פנייה להופעה נוספת בפני הוועדה המייעצת

                                                 
התנועה למשילות ודמוקרטיה נ' הממונה על יישום חוק חופש המידע  414/18לפירוט הטעמים לסודיות ההמלצות ראו עע"מ  1

התנועה למשילות ודמוקרטיה נ' הממונה על  680/19דנ"מ  –(. בקשה לדיון נוסף נדחתה 13.12.2018בהנהלת בתי המשפט )

 (. 17.6.2019יישום חוק חופש המידע בהנהלת בתי המשפט )
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המייעצת בהמלצתה כי השופט יוכל לשוב ולהופיע בפניה  ככל שקבעה הוועדה .11

 שופט לשוב ולפנות בבקשה להופיע לפני הוועדהבחלוף פרק זמן שקצבה, יוכל ה

 . , לפי המוקדם, או בחלוף שלוש שנים ממועד הופעתו האחרונה לפניההמייעצת כאמור

 

 (.2019ביולי  23) ' בתמוז התשע"טכהיום, 
 

 (.2021במאי  5א )"ג באייר התשפ"כתוקן, 
 

           

 

     

              
 אסתר חיות         

 בית המשפט העליון תנשיא        
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