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 התשפ"ב  באב זי"

14.8.2022 

 

 רקע

(, "החוק" –)להלן  2022 -הוראת שעה(, התשפ"ב - 92חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  .1

, מעגן בחקיקה את פעילות בתי המשפט הקהילתיים במסגרת 1.8.20222אשר תחילתו ביום 

  הוראת שעה שתוקפה למשך חמש שנים.  

של הליך פלילי חלופי, אשר במרכזו בית המשפט הקהילתי הנו מודל חדשני ופורץ דרך  .2

. בשל האמור, קיימת חשיבות לבחירת שיקום בקהילה כאמצעי למניעת פשיעה חוזרת

 טו220סעיף בעניין זה נקבע בשופטים שמתאימים לכהן כשופטים בבית המשפט הקהילתי. 

 לחוק כדלקמן:

. )א( נשיא בית משפט העליון, בהסכמת שר המשפטים, רשאי למנות טו220"

שופטים מקרב שופטי בית משפט השלום שידונו בבית משפט קהילתי, ובלבד 

  ששופטים כאמור יעברו הכשרה מתאימה לשמש כשופטים קהילתיים.

 ."מי שהוא בעל ידע וניסיון מתאימים קהילתי)ב( כשיר להתמנות לשופט 

 



 

 בית המשפט העליון
 المحكمة العليا

THE SUPREME COURT OF ISRAEL 
 

 JUSTICE ESTHER HAYUT          القاضية  استر  حيوت                         השופטת אסתר חיות

  PRESIDENT                             رئيسة المحكمة العليا              נשיאת בית המשפט העליון 
 

 

  
___________________________________________________________________________ 

  9195001גוריון, ירושלים -קריית דוד בןרחוב שערי משפט, 
Shaarey Mishpat St., Kiryat David Ben-Gurion, Jerusalem 9195001, Israel  

 

 ת הוראות הנוהלמטר

 והכשרתם. יםהמשפט הקהילתי ימטרת נוהל זה היא להסדיר את הליכי מינוי שופטי בת .3

 

 שופט קהילתי הליך מינוי

אתר י עם נשיא בית משפט שלום במחוז הרלוונטי, , בהתייעצותנשיא בתי המשפט הקהילתיים .4

, קהילתיה בבית משפט מתאימים לכהן כשופטיםשת משפט השלום ישופטים מקרב שופטי ב

כישורי השופט בהתאם לאמור בחוק,  .בבית משפט השלום במקביל לעבודתם השיפוטית זאת

 . שיקומי-ניהול הליך קהילתיידע וניסיון שמתאימים להקהילתי הנדרשים הם 

המשפט  יעניינו של שופט שיימצא מתאים לכהונה בבית משפט קהילתי, על דעת נשיא בת .5

 .ונשיא בית המשפט שבו הוא מכהן, יובא לפני נשיא בית המשפט העליון יםהקהילתי

מונו בהסכמת שר אשר יימצאו מתאימים על ידי נשיא בית המשפט העליון, ימועמדים 

 המשפטים לשופטים בבית משפט קהילתי לאחר שעברו הכשרה מתאימה.

 

 הליכי הכשרה 

טו לחוק, תנאי למינוי שופט לבית משפט קהילתי הוא קבלת הכשרה 220בהתאם לסעיף  .6

עמד מתאים ובטרם ייחתם כתב מתאימה לשמש כשופט קהילתי. לפיכך, לאחר איתור מו

 המינוי יעבור המועמד הכשרה ייעודית. 

נשיא בתי המשפט הקהילתיים יהיה מופקד על עדכון נשיאת בית המשפט העליון על  .7

 .יתיעודיצאו מתאימים למינוי בהכשרה ההשתתפות השופטים שנמ
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 הכשרה - הוראת מעבר

תעשה בשים לב  החוקקהילתיים ביום כניסתו לתוקף של נהלים הליכים מששופטים כשרת ה .8

 לניסיון שצברו עת ניהלו הליכים קהילתיים עובר לכניסת החוק לתוקף. 

 

 תחילה

 .(2022באוגוסט  14באב התשפ"ב ) זי"תחילתו של נוהל זה ביום  .9

 

 פרסום הנוהל

 נוהל זה יפורסם באתר הרשות השופטת. .10

 

 

 .(2022 באוגוסט 11התשפ"ב ) אבב י"דהיום, 

4700-2007-2022-015144 
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