
ככל, עלות של שופט היא כמיליון ומאה אלף שקל: רינו צרור

.ן"נדל, למעט, כולל כל המתמחים שסביבו, שאני זוכר לשנה

,אם אני זוכר נכון, נחלק, שאמורים להגיע,  שופטים, 80והמספר

.זה לחלוטין לא יספיק,  השנים הבאות3 - 4על 

,פרידמן אומר לנו, שני-מצד. זה לחלוטין לא יספיק: ליאל קייזר

המערכת מסוגלת להתגבר בעצמה, כך גרוע-המצב הנוכחי לא כל

.בוא נשמע אותו. על חלק מהפערים

מספר התיקים כיום עולה על מספר התיקים: השר דניאל פרידמן

בקצב, אמנם לצערי, שהמלאי הולך ויורד, פירוש הדבר. שנפתחים

שבתוך פרק, אז אני מקוה, אבל אם התהליך הזה ימשך, איטי

.גם על המלאי הזה ניתן יהיה להתגבר, זמן

אתה רוצה להתייחס, השופט אמנון סטרשנוב. ברור: רינו צרור

?לדברים כרגע

מה בוער
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ראיו	 ע� השופט אמנו	 סטרשנוב
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לפני שיהיה הקרב על, מהר. בהחלט: השופט אמנון סטרשנוב

..ודו''הג

..אז בוא, אנחנו באמצע הדברים שלו: רינו צרור

אני בהחלט חושב שצריך לברך את שר: השופט אמנון סטרשנוב

המשפטים על כך שהוא עוסק בעיקר ומנסה לתפוס את השור

מינוי שופטים חדשים, ש והקמה"בקרניו ולטפל בסחבת בביהמ

,כמו שאמרת. ת הם בהחלט צעדים מבורכים"ש בפ"ופתיחת בתיהמ

ש העליון או"שהוא לא מתקוטט עם נשיאת ביהמ, מעבר לביקורת

אלה הם, מיני דברים איזוטריים-ש לממשלה על כל"עם היועמ

.צעדים חשובים

עם ראש, עם שר האוצר, היה יכול להתקוטט: רינו צרור

!על תקציבים, הממשלה

.אבל זה לא חזות הכל, זה עדיף בעיניי: השופט אמנון סטרשנוב

יש גם יותר, שככל שיש יותר שופטים, יש החוק, אבל אתה יודע

וחשבו שזה, ש לתביעות קטנות בזמנו"הקימו את ביהמ. עבודה

אבל הוא, הוא פיתרון טוב מאד לתביעות קטנות.. יהיה פיתרון 

שהגולם עלה על יוצרו ומגישים, לפעמים יש הרושם, כן-גם

צריכה להיות כאן. אפילו שטותיים, מיני דברים-תביעות בכל

יש הרבה מאד.. למשל,צריכה. התייעלות פנימית של המערכת

ערכאת ערעור לא. אני יודע שהן קיימות, הצעות שצריך לטפל

סוף החליטו שעל-וסוף. צריכה לשבת בהרכב של שלושה שופטים
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אם אתה הוצאת גזם לא, רינו, למשל, ש לעניינים מקומיים"בימ

ערעור, ח על פקח עירוני ונשפטת"ביום הנכון או אם קיבלת דו

אני כבר לפני. ש המחוזי"היה הולך לשלושה שופטים של ביהמ

ואני שמח. כתבתי על זה לשר המשפטים דויד ליבאי, עשר שנים

שופטים צריכים לתת פסקי דין. סוף תוקן הענין-סוף, שלפני שנה

כי העומס עליהם כבד, זה לא נעשה בפועל,  יום30 - 60תוך 

.מאד

העומס, השופט סטרשנוב, זו בעצם הנקודה: רינו צרור

שהם בתוך, והאם ליד כל הפתרונות האלה. אפשרי-הבלתי

מאד, לא היתה צריכה לבוא דרישה מאד נוקבת, המערכת

אז, ש לא יתווספו תקציבים כאלה וכאלה"שוהיה ולביהמ, קטיגורית

!עושים איזשהי פעולה

.שופטים לא עושים שביתות ולא משביתים: השופט אמנון סטרשנוב

,לא שופטים היו צריכים לעשות את זה.. לא דיברתי: רינו צרור

.אלא השר המייצג אותם

אני חושב שבהחלט צריך לנקוט בצעדים: השופט אמנון סטרשנוב

היתה, תראה. גם צעדים חיצוניים של תקציב או הוספת שופטים

יש לך את. הצעה של השר שיטרית בזמנו למשמרת שניה

צריך, יש לך את פקידי העזר, ש"יש לך את בתיהמ, המיתקנים

,ד"ידי לשכת עוה-על, בזמנו, נתקל בהתנגדות.. פשוט לנצל את הזה

.וחבל מאד שזה לא מוצג
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..ד התנגדה גם"אני מבין שלשכת עוה: רינו צרור

..התנגדה וזה בוצע חלקית: השופט אמנון סטרשנוב

התנגדה גם להעלאת התקרה של, אני אומר, לא: רינו צרור

.ש לתביעות קטנות"בתיהמ

אפשר להפיל-אי, כי באמת. זה נושא אחר: השופט אמנון סטרשנוב

.כך התוצאות הן כפי שהן-ש השלום ואחר"את הכל על ביהמ

כמי שעוסק בבוררות וגם ישב על כס השיפוט לא: ליאל קייזר

לנסות ולהמריץ, מה עמדתך אולי בקשר ליוזמה הזאת, מעט שנים

במקום, לגישור, לבוררות, את הציבור לפנות לערכאות חלופיות

.ש"להגיע לבתיהמ

צריך לברך על. בהחלט חיובי לחלוטין: השופט אמנון סטרשנוב

על, שנכנס כחוק, ההצעה של ועדת השופטת מיכל רובינשטיין

גישור לא יכול להיות חובה. ישיבת גישור ראשונה שתהיה חובה

צריכים לזמן את הצדדים, אבל הישיבה הראשונה, כשלעצמו

שהוא דבר מאד, בוררות בהחלט דבר חלופי. ולנסות לגשר ביניהם

וזה אני, כך ששים ללכת לבוררות-שצדדים לא כל, הבעיה, חשוב

שהם לא, יודע בתפקידי כנשיא המוסד הישראלי לבוררות עסקית

יש. אצלנו במוסד כבר כן יש ערעור, אין ערעור..כך ששים-כל

.ואני לא חושב שזה מוצדק, מיני דברים שמעכבים בעדם-כל

..את כבוד השופט, כי אנחנו רוצים את השופט: רינו צרור

אז אתה מקבל את כבוד השופט, לא: השופט אמנון סטרשנוב
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..כי הוא גם לפעמים שופט. א, כבורר

.אתה חייב לקחת את זה בחשבון. כי זה קצת פחות: רינו צרור

שיהיה אפשר, עכשיו מנסים לעבוד על איזשהי יוזמה: ליאל קייזר

כי אחד הדברים המרתייעם באמת. בעצם לערער על פסק בוררות

.אפשר לעשות כזה דבר כיום-הוא שאי

יש הצעת חוק שאפשר. בהחלט, נכון: השופט אמנון סטרשנוב

קיים ערעור ובפועל,במוסד לבוררות ומוסדות אחרות, בפועל. לערער

אגב אני כתבתי בשבוע שעבר מכתב לשר המשפטים על. יש ערעור

שאוסר על המדינה, ש"ההנחיה הדרקונית והבלתי סבירה של היועמ

השופטים שולחים, את האזרח הקטן? אתה מבין. ללכת לבוררויות

..לא רוצה ללכת, אבל המדינה עצמה, ודוחפים ללכת לבוררות

שאת שוחחת איתם, יש עוד דבר אחד או שניים, ליאל: רינו צרור

.עם השר פרידמן

על היוזמות השונות, שוחחנו עם השר פרידמן. כן: ליאל קייזר

הגענו לשאלה, אבל  בסופו של דבר, וכן הלאה, שהוא עוסק בהם

באמת. יותר מכל, רינו, שככה מטרידה רבים ונראה לי שגם אותך

אנחנו. איך יתכן שהמערכת הזאת נמצאת בסוג של קריסה

ובעצם שר. שומעים על אנשים שיוצאים לחופשי וכן הלאה

יש כאן איזשהי מצב. המשפטים אולי מתנהל באיזשהי שלווה

איך יכול להיות, ואנחנו שואלים את פרידמן. אנחנו אומרים, חירום

.שאתה לא עומד תחת כל עץ רענן ובעצם זועק
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,המשבר נפתר בהדרגה ואני מבקש את מה שניתן: השר פרידמן

שיש עוד צרכים, כל אחד צריך להביא בחשבון. כמו כל דבר

לא יתכן.. יש צרכים ביטחוניים ויש הכל, יש ניצולי שואה, למדינה

אני, מערכת בריאות ובין אם זה מערכת המשפט תגיד.. שמערכת 

זה לא יכול, זה לא יכול לפעול. צריכה את כל תקציב המדינה

.צריך להתחשב גם בצרכים אחרים. להיות ככה

?מקובלת עליך זוית הראיה הזו, אמנון סטרשנוב: רינו צרור

שוב אני נאלץ להסכים עם שר, בעיקרון: השופט אמנון סטרשנוב

צריך לנקוט. שהתקציב הוא לא חזות הכל. המשפטים בענין הזה

,למה הטיפול בפרקליטות ובמשטרה. ש"לא רק בתיהמ.. גם ב

התיק של רוחמה אברהם, דוגמה, סתם. לוקח שלוש שנים, בתיקים

3מתוך . זה לא יעלה על הדעת. יש חקירה,  שנים, 10וליברמן

צריך לסגור את התיק, לא מסתיימת חקירה,  שנים4שנים או 

אז תאר לך מה, ופה אתה מדבר עם אנשי ציבור, ולנעול אותו

.כמה שנים חוקרים את התיק שלו, קורה לפינקלשטיין או לבוזגלו

למה שלושה שופטים. לא צריך ללכת לשלושה שופטים.. ערעורים

,כן-גם, לדוגמה, ועבירות מין? שופט אחד לא מספיק. כל ערעור

לקח המון זמן, גם, חנן גולדבלט הורשע. כל דבר שלושה שופטים

בהחלט, בהחלט תקציב.. והדברים האלה ניתנים גם. המשפט

,באמת רובם, ורוב השופטים. יש לזה מקום, תוספות שופטים

.יום ונותנים פסקי דין-עובדים קשה ושומעים משפטים יום
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אני מסכים! אבל המערכת כולה בבעיה, משתדלים לתת בזמן

.כל מערכת אכיפת החוק, ש"לא רק בתיהמ. איתך

אתה סבור שתוספת כזאתי של שמונים, מר סטרשנוב: ליאל קייזר

זו תוספת,  שנים3 - 4פני פרק זמן של  -על, שופטים

?זה משהו שיכול לעשות שינוי של ממש? משמעותית

אבל לא. כן, שינוי? להגיד לך את האמת: השופט אמנון סטרשנוב

חל העיקרון, כי על זה, אני לא מאמין בתוספת. שינוי של ממש

אני. שתוספת אנשים מביאה גם תוספת עבודה ותוספת של תיקים

אני מאמין יותר בהתייעלות פנימית של. לא מאמין רק בזה

הנשיא, בזמנו, קיבלו, הנה. בהגמשה בענייני פרוצדורה, המערכת

,נדמה לי50,000, קיבלו החלטה ושונה החוק ועד , הקודם

יש הליך. זה ללא פרוצדורה וללא דיני ראיות, ש שלום"בבתימ

והשופטים. אפשר לייעל, ולדעתי, צריך לייעל, הדברים האלה. מהיר

30ד תוך "צריך לתת פס, אם כתוב בחוק. עצמם צריכים להתייעל

! שנים3אז לא תוך ,  יום60או 

תודה רבה לך על כל, אמנון סטרשנוב, השופט בדימוס: רינו צרור

?משפט סיום, ליאל קייזר. ההבהרות האלה

הסחבת הזאת לא, אתה יודע. רינו, משפט סיום: ליאל קייזר

..ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי ה. כמובן, תיגמר ביום אחד
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