
באירופה:
 

21.4 שופטים במשרה קבועה

לכל 100,000 תושבים
 

164 עורכי דין

לכל 100,000 תושבים
 

2.4 תיקים בשנה 

כל 100,000 תושבים
(נכון לשנת 2018)

 

בישראל:
 

8.2 שופטים

לכל 100,000 תושבים
(כ-40% בהשוואה לאירופה)

 

715 עורכי דין

לכל 100,000 תושבים
(פי 4.5 מהממוצע האירופי)

 

4.8 תיקים בשנה

לכל 100,000 תושבים
(פי 2 מהממוצע האירופי)

(נכון לשנת 2018)
 

חישוב תקנים נדרשים
 

המצב הקיים: 763 תקני שופטים ו-76 תקני רשמים.
 

חסרים במערכת 92 תקני שופטים על מנת לעמוד במחזור פעילות שנתי תקין, מבלי להפחית את העומס
המוטל כיום על השופטים.

 

נדרשים 222 תקני שיפוט נוספים על מנת לעמוד במחזור פעילות שנתי תקין תוך הפחתת העומס המוטל
כיום על השופטים והשוואתו למקובל בעולם.

 

מערכת בתי המשפט מבקשת לגבש תכנית משולבת של מהלכי התייעלות נוספים
לצד תוספת תקינה מבוססת מחקרית, לצורך צמצום משמעותי של זמן הטיפול

בתיקים, יצירת מנועי צמיחה למשק והבטחת הזכות להליך יעיל והוגן.
 

מטרת המחקר
לאמוד וליתן משקל כמותי לעומס העבודה השיפוטית המוטל על השופטות, השופטים, הרשמות
והרשמים בבתי המשפט בישראל. המידע נועד לתמוך בהחלטות ניהוליות בדבר הקצאת משאבים

וויסות עומסים ולאפשר שכלול של הניהול האקטיבי בבתי המשפט השונים.

עומס העבודה השיפוטית

מתודת המחקר
מחקר ראשון מסוגו בישראל, שמדד במהלך חמישה שבועות רצופים את זמני

הפעולות השיפוטיות שביצעו השופטות והשופטים בכלל הערכאות.
עוד נמדדו מדדים "רכים" יותר, הנוגעים לחוסן ולשחיקה של שופטים.

תוצאות המחקר משקפות את משך הזמן השיפוטי הדרוש, בממוצע, לטיפול בסוגי
התיקים השונים המטופלים במערכת בתי המשפט, וכן הוא מציג "תמהיל יום
עבודה שיפוטי ממוצע", הכולל מיפוי של זמני הפעולות השונות הנדרשות בטיפול

בתיקים.

תוצאות המחקר

היקפי עבודה גדולים
משמעותית לשופטים בישראל
בהשוואה למדינות אחרות

מספר עצום של הליכים
שנפתחים מדי שנה

שעות עבודה ארוכות מאוד
ועומס רגשי

הצורך
 

המערכת יישמה מהלכי התייעלות משמעותיים בשנים האחרונות (ובהם
הטמעת תקנות סד"א החדשות; כלים טכנולוגיים מתקדמים ודיגיטציה של
שירותים; רפורמה מקיפה בהכשרת שופטים; ויצירת כלי מדידה בקרה

ניהוליים).
השפיטה היא משאב התלוי בגורם האנושי. מחקר עומס העבודה
השיפוטית מלמד כי ללא תוספת משמעותית של תקני שופטים, לא ניתן
יהיה להתמודד עם הגידול בביקושים - אשר נובע, בין היתר, מגידול
האוכלוסייה הטבעי במדינת ישראל, מהגידול בפעילות העסקית במשק,
וממשברים עתיים (למשל, ריבוי הליכי חדלות פרעון עקב משבר הקורונה;
ריבוי "מגה-תיקים" - תיקי ענק אזרחיים או פליליים המצריכים משאבים

גדולים מהמערכת). 


