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 כללי

בראשות נשיא בתי  ,פומביות הדיון בעידן הטכנולוגיבעקבות המלצות צוות  .1

ולאחר שכלל נשיאי בתי יפו, השופט צחי עוזיאל, -המשפט השלום במחוז תל אביב

המשפט השלום והמחוזיים הביעו את הסכמתם לכך, החליטה נשיאת בית המשפט העליון 

ראות של שבמסגרתו ישודרו בשידור ישיר הקפרויקט ניסיוני  2022במהלך שנת  לערוך

בשלב  .מעוררים עניין ציבורישל בתי משפט השלום והמחוזיים אשר פסקי דין והחלטות 

, וזאת במטרה לבחון את להלןכמפורט  ,הפרויקט יופעל במתכונת מצומצמתראשון 

תתקיים בחינה מחודשת בדבר  ,2022לאחר השלמת שלב הפיילוט בסוף שנת השלכותיו. 

 .המשך יישום הפרויקט

 

 מטרת הוראות הנוהל 

מטרתן של הוראות הנוהל להסדיר היבטים דיוניים שונים הנוגעים להפעלתו של  .2

 .פרויקט ניסיוני זה
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 היקף הפרויקט הניסיוני

דיוני הקראות של פסקי  (18) שמונה עשרשידור ישיר של בשנת הפיילוט יתקיים  .3

במסגרת זו, . בבתי משפט השלום ובבתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ דין והחלטות

ל כפסקי דין נבחרים בשלושה עד שימועים של  בשידור ישיר  2022במהלך שנת ישודרו 

 . בארץ מחוזות השיפוטששת אחד מ

 

הפיילוט ילווה במחקר מתאים של מחלקת המחקר של הרשות השופטת, בשיתוף  .4

תגיש מחלקת הפיילוט עם תום שלב מערך הדוברות וההסברה של הרשות השופטת. 

 לנשיאת בית המשפט העליון את מסקנותיה והמלצותיה ביחס להמשך הפרויקט. המחקר

 

, יוחלט שתוגשנהוההמלצות  מסקנותהבתום הפרויקט הניסיוני ובהתבסס על  .5

בבתי משפט  פסקי דין והחלטותהקראת של ישירים באשר להמשך העברת שידורים 

  .השלום והמחוזיים

 

 גיבוש רשימת דיונים

המלצה  יגבשו ,מערך הדוברות של הרשות השופטתנשיאי בתי המשפט, בשיתוף  .6

בשידור בהם או ההחלטה הקראת פסק הדין לשידור ישיר של תיקים המתאימים באשר ל

אמת המידה המרכזית להקראת פסק דין בשידור ישיר היא הצפי לקיומו של עניין ישיר. 

ציבורי בהליך. לצד זאת יבחנו שיקולים נוספים, לרבות: טיבו ומהותו של ההליך; 

השלכות השידור הישיר על זכויותיהם של בעלי הדין ושל צדדים נוספים, כגון הזכות 

 כות לשם טוב.לפרטיות והז
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המלצת הנשיא תימסר למותב הדן בתיק, אשר יבחן, על פי שיקול דעתו, אם  .7

בהתאם לסמכות הנתונה  ,במקרה דנן מתקיימת הצדקה להתיר את צילום ושידור ההקראה

 .1984-)ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד70לו בסעיף 

 

יודיע , לשידור ההקראה כאמורעשויה להתקיים הצדקה כל שהמותב ימצא כי כ .8

לקיום שידור ישיר יבקש את עמדתם בנוגע ולצדדים זמן סביר לפני מועד הדיון על כך 

. לאחר קבלת עמדות הצדדים, תינתן החלטה של או ההחלטהדיון הקראת פסק הדין של 

  בהתאם לשיקול דעתו. ,ן שידור הדיוןיהמותב היושב בדין לעני

 

של הפרויקט, לא תינתן החלטה המורה על קיום שידור במסגרת שלב הפיילוט  .9

אי הבעת עמדה מטעם מי מהצדדים  כאמור אלא אם כל הצדדים הביעו הסכמתם לכך.

 להליך עד המועד שקבע בית המשפט בהחלטתו תיחשב כהסכמה. 

 

 קיום השידור

כל הצדדים להליך יוזמנו לדיון ההקראה, אך השידור הישיר יתקיים בין אם  . 10

 צדדים יתייצבו בפועל ובין אם לאו.ה

 

 גובש, אשר תהםתמצית שלפסק הדין או ההחלטה או  ויוקראבמהלך השידור  .11

 מראש על ידי המותב היושב לדין. יודגש כי הנוסח המחייב של ההחלטה או פסק הדין

 יפורסם כמקובל ובהתאם למגבלות הדין. הוא נוסחם המלא, אשר
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  תחילת וסיום השידור.מותב יקבע את מועדי ה .12

 

השידור יבוצע בהתבסס על מערכות ההיוועדות החזותית הפרוסות בבתי המשפט  .13

ברחבי הארץ, ויועבר לציבור באמצעות ערוץ השידור הייעודי שנרכש במסגרת פיילוט 

השידורים הישירים מבית המשפט העליון וכן באמצעות פלטפורמות השידור הנוספות 

 . שימוש השופטתשבהן עושה הרשות 

 

 פרסום הנוהל

 נוהל זה יפורסם באתר הרשות השופטת. .14

 

 

 .(2022בינואר  4היום, ב' בשבט התשפ"ב )
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