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  לכבוד
   שפיצרהשופט מיכאל' כב

  מנהל בתי משפט
  
  

  הוועדה המייעצת לוועדת האתיקה לשופטים לעניין השימוש של המלצות   :הנדון
  שופטים ברשתות חברתיות מקוונות

  
  

מונתה על ידך ועדה מייעצת לוועדת האתיקה לשופטים לעניין  23.9.2012ביום   

  ). הוועדה :להלן(שימוש השופטים ברשתות חברתיות מקוונות 

  

  :ועדה הםחברי הו

  .סגן נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, אברהם אברהםר "דהשופט ' כב

  .היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט, ד"עו, מר ברק לייזר

  . עוזרת משפטית בכירה לנשיא בית המשפט העליון, ד"עו, ר קרן אזולאי"ד

  . דהד מורן פרוינד מהמחלקה המשפטית בהנהלת בתי המשפט ליוותה את עבודת הווע"עו

  

  :בכתב המינוי פורט הרקע להקמת הוועדה ותפקידיה כך  

,  לו אנו עדים בשנים האחרונותקצב ההתקדמות הטכנולוגית"
לשימוש נרחב ומואץ ברשת האינטרנט , בין היתר, הביא

מהפכת האינטרנט הולידה סביבות רשת . ובשירותים מקוונים
ובכלל זה , שונות שתכליתן ביצוע פעילויות חברתיות ובידוריות

השתתפות בקבוצות דיון והחלפת מסרים עם , שיתוף קבצים
, דוגמת פייסבוק, לסביבות מקוונות אלה. משתמשים אחרים

Twitter ,רשתות 'מקובל להתייחס כאל , לינקדאין ודומיהן
טשטוש גבולות בין אשר ביסודו , בשל אופיין הפתוח. 'חברתיות

השימוש , קים מספ והיעדר מנגנוני בקרה,לציבורי- הפרטי
בתחום סוגיות ודילמות מעלה לדיון  רשתות חברתיותב
מגלם השימוש ברשתות חברתיות , כמו כן. אתיהמקצועי וה

הן למשתמשים עצמם והן למערכות , סיכונים מסיכונים שונים
, כאשר מדובר בשופטים. המידע והציוד שבהם נעשה שימוש

, לים אלולעשות שימוש בכ, גם הם, אשר באופן טבעי מבקשים
יש מקום , נוכח הנאמר לעיל. מקבלים הדברים משנה תוקף

באשר להשפעת הרשתות החברתיות ארגונית עלאת מודעות לה
אמות מידה יש לקבוע , כן- כמו. על השופטים ומערכת השפיטה

ברשתות ונכון  מושכל וכללים לשימושאתיות ומקצועיות 
  ".חברתיות
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. להגיש לעיונך את מסקנות והמלצות הוועדהאנו מתכבדים , בהתאם לכתב מינוי זה  

אנו מקוים שהנהלת בתי המשפט וועדת האתיקה לשופטים תמצא במסקנות אלה כלי עזר 

  . בקביעת אמות המידה האתיות לשימוש של שופטים ברשתות חברתיות

  

למומחים שהופיעו בפניה וסייעו בהבנת תחום הרשתות הוועדה מבקשת להודות   

מומחה למשפט וטכנולוגיה , מיכאל בירנהק' פרופ: יה מסקנותהחברתיות ובגיבוש

ד עמית "עו; מומחה למשפט ואינטרנט, ר נמרוד קוזלובסקי"ד ד"עו; אביב- מאוניברסיטת תל

חוקר ,  מר גלעד האן;במשרד המשפטים) ט"רמו(טכנולוגיה ומידע , אשכנזי מהרשות למשפט

כמו כן מודה .  לעבודה בתל אביבהאזורימבית הדין , והשופט דורי ספיבק, פשעים באינטרנט

  . שהעירה הערות למסמך מסכם זה, קרן אלטיס מאוניברסיטת אוטווה' הוועדה לפרופ
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ידי כל אדם - היא מורגשת היטב על, שגם אם היא שקטה, ישנה מהפכה"...
, בעיקר בתחום התקשורת, כזאת היא המהפכה הטכנולוגית. בחיי היומיום
, האינטרנט הוא... ובכלל זה את ישראל,  העולם של היוםהסוחפת את

כבר במצב הקיים ובוודאי במצב , אך מצד אחר. רק טכנולוגיה, מצד אחד
... אולי גם מהפכה חברתית, האינטרנט הוא מהפכה תרבותית, הצפוי

  1."יוצרת בהכרח גם משפט חדש, טכנולוגיה חדשה
  

  

  על האינטרנט והרשתות החברתיות : מבוא

מהפכה שקטה המשפיעה על אופני . בעשורים האחרונים אנו עדים למהפכה של ממש  .1

ועל מהירות העברת , על כמות המידע הזמין לכל אדם בלחיצת כפתור, התקשורת בין בני אדם

שורה . המידע והמסרים התקשורתיים בין אנשים הנמצאים במקומות שונים על פני הגלובוס

חברתיים , ליוו אותה שינויים תרבותיים.  למהפכה זושל שינויים טכנולוגיים הובילה

  . ומשפטיים

  

אפשרות הקמת מאגרי מידע על הרגלי , מידת ההגנה על מידע חסוי, הזכות לפרטיות  .2

היכולת להתחקות אחר עבריינים ולאתר , צריכה פרטיים לשם מכירתו לגורמים מסחריים

אשר משתנים באופן תדיר עם ההתפתחות ,  כולם מונחים חדשים או ישנים–עקבות דיגיטליים 

ביסודה של מהפכה זו עומדת רשת . הטכנולוגית המואצת המאפיינת את העשורים האחרונים

המחברת רשתות מחשבים שונות ומקשרת בין ,  רשת המחשבים הגלובלית–האינטרנט 

רשת האינטרנט החלה דרכה כפלטפורמה המאפשרת הפצת . מיליארדי מחשבים בכל העולם

תקשורת של "ועד מהרה התפתחה האפשרות הטכנולוגית שאיפשרה , ע מאדם יחיד לרביםיד

על הרקע הזה התפתחו הרשתות . זמנית- משתתפים המתנהל בו- ושיח רב, "רבים אל רבים

אדם מתחיל בטוויית : הרשת החברתית מדמה קורי עכביש). Social Networks(החברתיות 

ועם החברים של ,  עם החברים של החבר הראשוןטווה קשרים, ודרכו, חבר אחדקשר עם 

אינן , חשוב לציין, הרשתות החברתיות. עד אינסוף, החברים של החבר הראשון וכך הלאה

של עד שנות התשעים אך , משחר ההיסטוריה נהגו קבוצות אנשים להתקשר יחדיו. יישום חדש

, ה מוגבלת היית רשתות חברתיות כאלה ואחרותיכולת ההתרחבות של, 20- המאה ה

עם . והצטמצמה ברובה לקשרים הפיסיים בין אנשים המשתייכים לקבוצות אנשים מרקע דומה

בעיקר בשל האפשרות , נוצרה התעוררות מחודשת בתחום זה, ההתפתחות של רשת האינטרנט

 החל עידן 2000- בשנות ה. הטכנולוגית ליצור קשרים שאינם מוגבלים למיקום גיאוגרפי

 רשתות 300- ומאז הוקמו למעלה מ, באינטרנט כפי שהן מוכרות לנו כיוםהרשתות החברתיות 

  . חברתיות שונות

  

                                                
 .)ג"התשס (353ו  משפט וממשל" חופש הביטוי באינטרנט"יצחק זמיר   1
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 בנייה של –ביסודן עומד רעיון זהה , על אף השונות הרבה בין הרשתות החברתיות  .3

המכיל מידע , "פרופיל משתמש"לכל אדם ברשת החברתית יש . קשרים חברתיים בין אנשים

לכל אדם יש אפשרות להתחבר לפרופיל , בנוסף. הביקור שלועל אותו אדם ומשמש ככרטיס 

וטווית , התחברות זו היא המאפשרת הרחבה של מספר החברים. של אנשים אחרים שהוא מכיר

כדוגמת (יש רשתות מקצועיות . לכל רשת חברתית מטרה ומנגנון פעולה שונים במעט. הרשת

LinkedIn( ; ישנן רשתות שמטרתן היא חברתית בעיקרה) המפורסמת בהן היאFacebook( ; יש

ויש רשתות שמסווגות את המשתמשים שלהן , ת יצירת קשרים רומנטייםרשתות שנועדו למטר

  . לפי תחומי עניין או צרכים משותפים

  

באמצעות . הרשתות החברתיות יצרו מרחב תקשורת חדש בין בני אדם ברחבי העולם  .4

ליצור ,  אדם בעל חשבון ברשת חברתית כלשהייכול כל, המחשב האישי או מהמכשיר הסלולרי

וללא צורך במפגש פנים מול , בלחיצת כפתור, הכל. ות רבות של חבריםקשר עם עשרות ומא

 כרשת סגורה של 2004החלה דרכה בשנת , פייסבוק, הרשת החברתית הגדולה ביותר. פנים

לל המשתמשים אך עד מהרה נפתחה לכ, הברית- סטודנטים באוניברסיטת הרווארד בארצות

בחודש ספטמבר , מייסד פייסבוק, בנאום שנשא מארק צוקרברג. והפכה לתופעה עולמית

 מיליון אנשים 699מהם ,  מיליארד דפי משתמשים פעילים1.15לפייסבוק הוא ציין כי , 2013

לבד מהאינטראקציה , ה למשתמשיה פייסבוק מציע2.משתמשים בפייסבוק על בסיס יומי

 מידע תחלוק, אפשרות להעלות תמונות לאתר; משחקים; דואר אלקטרונישירותי , החברתית

העובדה . מנוע חיפוש ועוד; לקבוצה אינסופית של משתמשים אחריםוהפצתו עם חברים 

הפכה את פייסבוק לאתר השני הנצפה ביותר , נה על צרכים מרוביםשהשימוש באתר עו

   3.ולכלי תקשורתי חיוני לאנשים רבים, באינטרנט

  

לצד היתרונות הרבים הגלומים בשיטת ההתקשרות החדשה שמציעות , מטבע הדברים  .5

המרכזי נוגע לאפשרות החשש . טמונות בשימוש בהן סכנות לא מבוטלות, הרשתות החברתיות

כתיבה אקדמית . לשמור על פרטיותו של אדם המשתמש תדיר באינטרנט וברשתות החברתיות

הטמונה בהגדרת הפרטיות במרחב הציבורי ולמשמעויות ומקצועית מתייחסת כיום לבעייתיות 

סיכם , בהקדמה לספרו על הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה. הרבות שיש למונח פרטיות

  :מיכאל בירנהק את הדברים כך' פרופ

המאבקים על הזכות מתנהלים . הזכות לפרטיות נמצאת בתזזית"
 –ת בזירה הטכנולוגי: בכמה זירות בעת ובעונה אחת

טכנולוגיות מתקדמות כוללות אפשרויות חדשות של איסוף 

                                                
2

נבדק . (world-the-connect-to-erbergzuck-mark/com.businessinsider.www://http-9-2013: דיווח על הנאום באתר,  ראו
  ). 10.11.2013לאחרונה ביום 

האתר הנצפה ביותר על פי ). 10.11.2013נבדק לאחרונה ביום ( topsites/com.alexa.www://http, ראו. Alexaעל פי חברת הדירוג  3
  . Googleשל חברת  מנוע החיפושהדירוג הוא 
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עיבודו והפצתו ומנגד טכנולוגיות שמבקשות להגן על , מידע
 השוק מבקש לדעת עלינו עוד –בזירה הכלכלית ; פרטיותנו

, עיבודו ומסחר בו בשם היעילות, ועוד על ידי איסוף מידע
בפרטיות ומנגד סקרי דעת קהל עקיבים מראים שהחשש מפגיעה 

; ובעיקר סחר אלקטרוני, מרתיע צרכנים מעסקאות מסוימות
 המדינה הדמוקרטית מנסה למלא את –פוליטית - בזירה המדינית

ומנגד מנסה , חובתה להגן על אזרחיה מפני איומי טרור ופשע
 –בזירה הציבורית ; לקיים את חובתה לכבד את חירות הפרט

 –ני קצותיו אנחנו האזרחים מבקשים לאחוז את המקל בש
אבל גם , יעילות ונוחות, אנחנו מבקשים ביטחון וסדר ציבורי

 אנחנו תובעים – בזירה החברתית; חירות ושלווה, פרטיות
ומנגד מוותרים , ממעסיקים ומאחרים, לעצמנו פרטיות מהמדינה

בכל , על הפרטיות בקלות רבה בכל טופס שאנחנו ממלאים
וד האישי שלנו ברשת בעמ, שבו אנחנו מוסרים פרטים" מבצע"

ובמיוחד אם לא הבחנו באפשרויות (החברתית שנגישה לכול 
בבלוג האישי או , )הפרטיות ובבררות המחדל שנבחרו בשבילנו

המאבקים האלה משתקפים בזירה .  קצריםTwitterבמסרי 
מקבלי ההחלטות ברשות המבצעת , שם המחוקקים, המשפטית

ל הזכות לפרטיות ובתי המשפט מתמודדים עם שאלת היקפה ש
  4".ועם עצמתה

  

גע לקושי בשמירה ואחד העניינים המרכזיים שהתעוררו במסגרת דיוני הוועדה נ, אכן  

עם . "2.0פרטיות "בירנהק '  אותה כינה פרופ,על הפרטיות בעידן הרשתות החברתיות

יותר ויותר מידע ,  בחיי היומיוםהההתפתחות של רשת האינטרנט והנפח המשמעותי שיש ל

במהלך פעילות שגרתית שאנו מבצעים . פרטי מועלה לרשת ונעשה בו שימוש פרטי או מסחרי

התעניינות באתרי מבצעים , רכישות אלקטרוניות בכרטיסי אשראי,  משלוח דואר אלקטרוני–

של מידע לגבי העדפותינו " שביל" אנו מותירים –למיניהם ובכתבות בנושאים מקצועיים 

הרי השימוש שנעשה במידע על ידי , מידע נעשית באופן מוסכםבעוד שמסירת ה. האישיות

גופים שונים יכולים להשיג מידע . גופים שונים עשוי לפגוע בזכות לפרטיות במובנה הקלאסי

באתרי אינטרנט " לשתול", להציף את תיבות הדואר האלקטרוני שלנו במידע, רב אודותינו

, ר פרטים רבים אודות תחומי העניין שלנובהם אנו גולשים פרסומות ומידע שיווקי ולהעבי

מרבית . או ההעדפות הפוליטיות שלנו לגורמים שונים, רשימת החברים, הרגלי הקנייה

המאפשרת ריכוז של מידע רב , הפגיעות בפרטיות אפשריות כיום נוכח הטכנולוגיה החדשה

  . שכפולו ואחסונו בעלות נמוכה יחסית, ביחס למספר בלתי מוגבל של אנשים

  

באינטרנט תוצאה של חוסר ידע בנוגע לשימוש , במידה לא מבוטלת, קשיים אלה הם  .6

אינם , גם כאלה המרבים להשתמש במחשבים, האנשיםחלק גדול מן . וברשתות החברתיות

חלק מן המידע , ובפועל ,מודעים למכלול ההשלכות של מסירת מידע תמים לכאורה ברשת

                                                
, על הקשר בין בתי המשפט וטכנולוגיה, באופן כללי). א"תשע (24-23הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה : מרחב פרטימיכאל בירנהק  4

   Karen Eltis, COURTS, LITIGANTS AND THE DIGITAL AGE: LAW, ETHICS AND PRACTICE (2012): ראו
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חשוב לציין כי .  העתידי שעשוי להיות באותו מידענמסר ללא שתהא הסכמה מדעת לשימוש

, מרבית הרשתות החברתיות מציעות למשתמשיהן ממשקי ניהול של החשבון האישי שלהם

בין , ממשקי הניהול מאפשרים. אשר משתנים תדיר בתגובה לרגולציה ולמשברי יחסי ציבור

ובחירה של , שליטה על העברת המידע שמעלה המשתמש לרשת למשתמשים אחרים, היתר

האנשים שיהיו חשופים למידע אותו בוחרים המשתמשים להעלות במסגרת פרופיל המשתמש 

 או לאופן שבו  למשמעות שלהם,לא כל המשתמשים מודעים לממשקי הניהול ,אלא. שלהם

ובמיוחד אלה , הגדרות הפרטיות של הרשתות החברתיותלזאת יש להוסיף כי . ניתן לשנותם

חלק מן המשתמשים ברשתות החברתיות מתבססים על , כתוצאה מכך. וכותהן סב, של פייסבוק

כך שמידת , רות מחדל אלה הן לרוב רחבותברי.  החברתיתהרשתשל ברירת המחדל הגדרות 

  .  של מידע פרטי לספירה הציבורית היא קטנה יחסית"זליגה"השליטה של המשתמש על 

  

נימיות ה של תחושת האנוהוא תוצאהחברתית  ברשת ן הטמוחשששל החלק אחר   

, בחדרו הפרטי של אדם, העובדה שהתקשורת נעשית מרחוק. ההמוטעית שמקנה השימוש ב

 לרבים לנהוג בפתיחות ת ביטחון המאפשרתיוצרת תחוש, פנים אל  מסך מחשב ולא פניםמול

 גולשים רבים משתפים במידע מתוך ,אנונימיותה תתחושבזכות . ובחופש מחשבה וביטוי

כל גלישה באינטרנט מותירה עקבות , אלא. ימוש נעשה בדלת אמות ביתםהשאשליה ש

רמת האבטחה במרבית הרשתות ,  בנוסף.שמשמעותם חשיפת מידע רגיש, דיגיטליים

קשיים אלה מועצמים  .וקל מאוד לפרוץ לחשבונות ברשתות חברתיות, החברתיות היא נמוכה

נועדה להסדיר את הפרטיות הקלאסית עקב העובדה שהחקיקה הקיימת כיום בתחום הפרטיות 

הרשתות החברתיות מציגות . האזרח מול תאגידיםהפרטיות של של האזרח מול המדינה או 

 באופן החורג מהתבניות הקלאסיות של מערכות –בין אדם לחברו  מודל חדש של פרטיות

הכרח שאינה ב, המרחב האינטרנטי נהנה מרמת רגולציה נמוכה יחסית, לכן. יחסים קיימות

  . הולמת את מידת הפגיעה האפשרית כתוצאה מהשימוש בו

  

ובהגנה מפני הסכנות של שימוש הקושי הטמון בשמירה על הפרטיות , מטבע הדברים  .7

 ,ומעורר דילמות מיוחדות,  גדול פי כמה וכמה,רשתות החברתיותבאינטרנט ולא מודע ב

כי אם בעולם הפיזי נדרש , ברי. בהקשר של שופטים העושים שימוש בכלים טכנולוגיים אלה

הרי שבעולם הווירטואלי נדרש הוא , שופט לנקוט זהירות בכל הנוגע להתנהלותו בפומבי

כי מידע אשר סיכון מתמיד יוצרים  המאפיינים של הרשתות החברתיות. להיזהר שבעתיים

צת וזאת גם אם לכאורה נועד לעיניהם של קבו, תוכנו הועלה ברשת חברתית יופץ לכל אדם

מידת השליטה של המשתמש במידע המועלה על ידו לרשת החברתית הינה . קרובים בלבד

ועל כן עליו לשקול היטב האם הפצתו של המידע עלולה ליצור קושי אתי או לפגוע , מצומצמת

האם שופטים יכולים : נשאלת השאלה הבסיסית, לפיכך. במעמדו כנושא משרה שיפוטית
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 מגבלה על – או צריכה להיות –האם ישנה ?  ככל אדם אחרלעשות שימוש ברשתות חברתיות

 או צריכה להיות –האם ישנה ? המידע ששופטים יכולים לחשוף במסגרת השימוש באינטרנט

האם ?  מגבלה על המידע ששופטים יכולים להיחשף אליו במסגרת השימוש באינטרנט–

האם שופטים ?  חברתיותשופטים יכולים לזהות עצמם בתוארם המקצועי בעת שימוש ברשתות

  ? של עורכי דין המופיעים בפניהם" חברים"יכולים להיות 

  

, הן מתעוררות כל העת בישראל. גרידאשאלות אלה ורבות אחרות אינן תיאורטיות   .8

על . כמו גם במקומות אחרים בעולם שהתמודדו עם השימוש של השופטים ברשתות חברתיות

,  הרשתות החברתיות על השופטים ומערכת השפיטההרקע הזה נולד הצורך בבחינת השפעת

לשם כך מונתה על ידי . ובקביעת אמות מידה מקצועיות באשר לשימוש ברשתות החברתיות

ועדה מייעצת לעניין שימוש השופטים ברשתות , השופט מיכאל שפיצר' כב, מנהל בתי המשפט

הפתוח של הרשתות ן י כי בשל אופיבכתב המינוי של הוועדה נכתב. נותחברתיות מקוו

, והיעדר מנגנוני בקרה מספקים, לציבורי- אשר ביסודו טשטוש גבולות בין הפרטי", החברתיות

, השימוש ברשתות חברתיות מעלה לדיון סוגיות ודילמות חברתיות וסיכונים מסיכונים שונים

מדובר כאשר . הן למשתמשים עצמם והן למערכות המידע והציוד שבהם נעשה שימוש

מקבלים הדברים , לעשות שימוש בכלים אלו, גם הם, אשר באופן טבעי מבקשים, בשופטים

ת מודעות ארגונית באשר להשפעת הרשתות ]ו[להעל"ועדה וההתבקשה  פיכךל". משנה תוקף

לקבוע אמות מידה אתיות ומקצועיות "וכן " חברתיות על השופטים ומערכת השפיטהה

  .זה מסכם את עבודת הוועדהך מסמ". לשימוש מושכל ונכון ברשתות חברתיות

  

זה המקום להעיר אודות המונחים בהם ייעשה שימוש , נבחן עניינים אלה לגופםטרם   .9

אך בשל הדומיננטיות של , עולם הרשתות החברתיות הוא רחב ומקיף, כאמור. מסמך זהלאורך 

שהרשת רגון 'ויעשה שימוש בז, זה יתייחס בעיקר לרשת זומסמך , הרשת החברתית פייסבוק

כדי לציין את האפשרות לבחור מי ייחשף למידע , "חברים"נתייחס למונח , כך למשל. טבעה

 אפשרות הקיימת – "like"עוד נתייחס למונחים כמו האפשרות . שאדם מפיץ ברשת החברתית

ואשר מאפשרת לו גם , גוף כלשהובבפייסבוק באמצעותה מביע אדם תמיכתו באימרה או 

חברים " תייג" האפשרות ל;בו הביע תמיכתואשר וק של האדם או הגוף לעקוב אחר דף הפייסב

לכל החברים של כל האנשים ) 'סטטוס וכו, תמונה(המידע המתויג פעולה המפיצה את (

  .  הכולל מיקום גיאוגרפי של האדם המפרסם"סטטוס"או האפשרות לפרסם ) המתויגים

  

לנשים , כמובן, וונה היאהכ.  נעשה שימוש בלשון זכרמסמךכי ב, לבסוף יצוין  

  . ולגברים
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   המייעצתעבודת הוועדה

שמעו חוות דעת מקצועיות של במהלכן , חברי הוועדה קיימו חמש פגישות מקצועיות  .1

מומחה למשפט וטכנולוגיה , מיכאל בירנהק' ועדה הופיעו פרופובפני ה. מומחים בתחום

ד עמית "עו; חה למשפט ואינטרנטמומ, ר נמרוד קוזלובסקי"ד ד"עו; אביב- מאוניברסיטת תל

חוקר ,  ומר גלעד האן;במשרד המשפטים) ט"רמו(טכנולוגיה ומידע , אשכנזי מהרשות למשפט

 הוא הוזמן אף,  לעבודה בתל אביבהאזורימבית הדין , השופט דורי ספיבק. פשעים באינטרנט

   .להשתתף באחד ממפגשי הוועדה

  

וקיימה דיונים , חומר מקצועי רלוונטיאספה הוועדה במסגרת הפגישות המקצועיות   

ת והשלכתם על מעורבותו ות מקוונו חברתיות של רשתןבהיבטים השונים הנגזרים ממאפייניה

עדה ההבטחות הטמונות בטכנולוגיה המודרנית אל ובין היתר נדונו בישיבות הו. של שופט בהן

 חברתיות במשפט האופן בו נבחן נושא השימוש של שופטים ברשתות; בהשמול הסיכונים 

) כ"המשטרה והשב, כדוגמת משרד החינוך(והתמודדות ארגונים מקצועיים אחרים , ההשוואתי

  . עם שימוש ברשתות חברתיות

  

  

  ועדהותמצית מסקנותיה והמלצותיה של ה

השאלה . והן שזורות זו בזו, ועדה ליתן את דעתהועל ההיה בשתי שאלות מרכזיות   .2

התשובה בהנחה ש .תות מקוונו חברתיותשימוש ברשתשופטים ל האם יש לאסור ע, האחת היא

  .לנהוג בשימוש ברשתהשאלה השניה היא כיצד על שופטים , לשאלה זו היא שלילית

  

על הוועדה סבורה כי , כלומר. ועדה הינה שליליתותשובת ה, לשאלה הראשונהביחס   .3

אין למנוע , חברתיותשמניעתם המלאה כרוכה בהימנעות משימוש ברשתות , אף הסיכונים

עמדה זו נובעת מן ההבנה כי הרשתות החברתיות . חלקבהן ליטול ים את האפשרות משופט

לידתה של הרשת . בחיים המודרנייםאישית - הביןחלק בלתי נפרד מן התקשורת מהוות 

אמצעי של ) שמהירותה עתה היא מטאורית(המקוונת אינה כי אם צעד אחד נוסף בהתפתחות 

התפתחה לשפת , שאפשר והחלה בתנועות גוף ובקולות תקשורת – ן בני אדםההתקשרות בי

במאות האחרונות הביאה . רת באמצעות אגרות כתובות וכך הלאהוומשם לתקש, דיבור

 – ובעשורים האחרונים ,טלפוןוהטלגרף הובתוכה , אלקטרוניתהקידמה את ההתקשרות ה

, בעת הזו באה לידי ביטויאשר , )סוגיהםל( תקשורת בין מחשבים , ולבסוף;פקסימיליה ודומיה

רשת - מבוססישיחות שמע ווידאו , מסרונים, בתקשורת באמצעות דואר אלקטרוני, בין היתר

  . רשתות חברתיות מקוונות דוגמת פייסבוק–ולבסוף , ) ודומיוSkype, כגון(
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ות דרך בדמ, כל אחד מן הצעדים בהתפתחות בתקשורת בין בני אדם הביא עמו ברכה  

המיוחדת למאפיינים , בעייתיות אך לצידה נוספה גם .אישית- ןלהתקשרות בי, נוספת, חדשה

פה לחליפת אגרות - המעבר מדיבור על. הטכנולוגיים והאחרים של כלי התקשורת החדש

 סיכון שמא המידע שבאגרת יגיע ףאך גם הוסי,  דרך חדשה להעברת מידעכתובות איפשר

התקשורת האלקטרונית טמנה בחובה חשש מפני . הםלידיעתם של מי שהשולח לא חפץ ב

מחשבית טומנת בחובה חשש - ן ההתקשרות הבי– והיום ).ב"האזנה וכיו, ציתות(יירוט המידע 

  . חפץ בואינווהגעתו למי שהשולח , פי כמה ליירוט המידעמשמעותי 

  

ע פיתוחם של כלי תקשורת חדשים היה מלווה בחשש מפני הגעת המיד, לאורך השנים  .3

או ארגונים מקצועיים ( לידי כך שהחברה ,ככלל, חשש זה לא הביא שאלא. לידיים לא רצויות

 על מנת להימנע ,את השימוש בכלי התקשורת,  קטגוריבאורח, אסרה על יחידיה) בחברה

באופן לנהוג את המתקשרים הביאה  המודעות לסכנה ,זאתתחת . מדליפה לא רצונית של מידע

אמצעי  פיתוח של התנהגות זו כללה. חולשותיו של כלי התקשורתו שיהלום את מאפייניו

ועד להצפנה , מהצפנת אגרות כתובות שנשלחו בין מלכים בעת העתיקה(התגוננות למיניהם 

, התנהגות שונה של המתקשר, ולצידה, )מחשבית- ןבתקשורת הביהמקובלת כיום הדיגיטלית 

לא כל מידע שיעביר אדם , כך למשל. את הסכנות הטמונות בשימוש בכלי התקשורתההולמת 

  . באמצעי התקשרות אחריםבשיחה פנים אל פנים עם חברו הוא יעביר לו 

    

הגנה מוחלטת מפני הגעת מידע שיוצא מן . תובנות אלה יפות גם לעולם השפיטה  .4

השופט אל מי שהמידע לא נועד לו הינה אפשרית על ידי איסור קטגורי של השימוש בשליחת 

כיוון , איש אינו מעלה אפשרות זו על דעתו יוםככי , נהיר. דיבור בטלפון וכך הלאהב, מכתב

וכל שאנו דורשים מן השופט הוא , הללו היו לחלק מחיינו" המסורתיים"שאמצעי התקשורת 

כך עלינו לנהוג גם באמצעי הקשר . לנהוג בהם באופן שיהלום את פגיעותם מפני דליפת מידע

שימוש על איסור מוחלט כיום לא נטיל .  וממשיכים להיווצר מידי יוםשנולדו בשנים האחרונות

יש להניח  .כך יש לנהוג גם ביחס לאמצעי הקשר העכשוויים. חרף החשש לציתות, בטלפון

, ובכללם הרשתות החברתיות, השימוש באמצעי התקשורת החדשיםיהיה שתוך זמן קצר 

איסור על שימוש בהם יהווה , ועל כן, )במיוחד עבור שופטים צעירים(חיוני - בבחינת מצוי

יכולה להישמע , זאת ועוד . ואשר המערכת תתקשה לאכוף, תקנה שהציבור לא יוכל לעמוד בה

הטענה שמניעת האפשרות לשימוש ברשתות חברתיות על ידי שופטים משמעה ניתוקם 

 ההנחה כי שימוש באינטרנט הוא צורת ביטוי. מהחברה ופגיעה בחופש הביטוי שלהם

וייתכן , לגיטימית המוגנת במסגרת הזכות החוקתית לחופש ביטוי הועלתה במשפט ההשוואתי
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במהלך עבודת הוועדה הסתבר כי , למעשה 5.שבעתיד תורחב גם לשימוש ברשתות חברתיות

 למטרות  ברשתות חברתיות– באינטנסיביות כזו או אחרת –כבר היום עושים שופטים שימוש 

 עם  יצירת קשר,קשר עם ילדיהםלשם שמירה על ,  ממספר שופטיםכפי שלמדנו,  בהן,שונות

  .ועוד םחברי

  

ל עכי יש להימנע מאיסור קטגורי , עהועדה לכלל דוהגיעו חברי המטעמים אלה   .5

, וזו תשובתנו לשאלה השניה, יחד עם זאת .תות מקוונו חברתיותשופטים ברשתשל שימוש 

, םלנהוג ברשת באופן שיהלום את משרת יםטיש לחייב את השופחברי הוועדה סבורים כי 

ה אינם ועדוחברי ה. משום מאפייניה הייחודיים, תוך התחשבות בסכנות שבשימוש ברשתו

בכללו של . ברשתות חברתיותשופטים ייחודיים לשימוש אתיקה סבורים כי יש לכתוב כללי 

קשורת המתחדשים ובהתחשב בסוגי הת, תוך מתן פרשנות ברוח הזמן,  די באלה הקיימים,דבר

בכבוד ובאופן , בריסון, על שופט לנהוג ברשת החברתית המקוונת באיפוק. ובמאפייניהם

  על,על מנת לעשות כן". עולם האמיתיב"בדיוק כפי שעליו לנהוג ,  משרתושיהלום את רום

. למאפיינים של ההתקשרות ברשת החברתית ולסכנות הטמונות בה ים להיות מודעהשופטים

כגון על ידי חיובם ליטול חלק בימי , ו יש להקנות לשופטים באופן מערכתי ויזוםדעות זמּו

כך יגדל מאגר הידע , ככל שיגבר השימוש ברשתות החברתיותיש להניח כי . השתלמויותועיון 

  . זוחדשה לגבי תחולת כללי האתיקה והתאמתם למציאות 

  

  

                                                
עורים של מדינת קליפורניה פסל מדיניות שאסרה על אסירים להשתמש ברשתות חברתיות בהתבסס על הטענה בית המשפט לער, למשל, כך 5 

  . The People v. Andre B., 2012 WL 5353806 (Cal.App. 4 Dist.), ראו. שמדיניות זו פוגעת בזכותם לחופש ביטוי
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  רשתות חברתיות ועולם המשפט

מאות מיליוני בני . תופעה שכיחה ורווחת, כאמור,  הואהשימוש ברשתות חברתיות  .1

. אדם עושים שימוש ברשתות חברתיות מידי יום ונראה כי השימוש בהן הולך וגובר עם הזמן

גם בדינמיות רבה אשר מתבטאת בהקמת סוגים חדשים של מאופיינות הרשתות החברתיות 

בהענקת מאפיינים של רשת בפיתוח יישומים חדשים ברשתות הקיימות ו, רשתות חברתיות

קשה לצפות את ). YouTube - כגון(חברתית גם לפלטפורמות שאינן רשת חברתית בהגדרתן 

את אופן השימוש בהן ואת הסיכונים שיצמיח , מאפייניהן של הרשתות החברתיות העתידיות

 כי התפשטות התופעה צפויה להביא לטשטוש ההבחנות  ניתן להניח, אולם.השימוש בהן

בכל , ות בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי וכי הדבר יציב אתגרים נכבדים גם בעתידהרווח

  . הנוגע להגנה על פרטיותו של אדם

  

. האמור משליך באופן ישיר על שאלת השימוש ברשתות חברתיות על ידי שופטים  .2

. וה לנהוג במידה של איפוק בהתנהגותו ובהתבטאויותיו בפומבימצּו, מעצם תפקידו, שופט

להימנע מהתבטאות בנושאים שנויים במחלוקת ולבחון , וה להיזהר בקשריו החברתייםהוא מצּו

כל העת אם התנהלותו תואמת את תפקידו ואם אין בה משום פגיעה באמון הציבור במערכת 

  . המשפט

  

בחנה , לשימוש של שופטים ברשתות חברתיותאמות מידה כדי שניתן יהיה לנסח   .3

הסקירה ההשוואתית סייעה באיתור . ם הנוהגים במדינות מערביותהוועדה את ההסדרי

אופן בו הן בחרו לענות על הו, מערכות משפט במקומות אחריםהשאלות המרכזיות שהטרידו 

הסקירה . עמדה ביסוד דיוני הוועדה ומסקנותיה, שתפורט להלן, סקירה זו. אלהשאלות 

   .2013כונה למחצית שנת  נ,שהוא דינמי ומשתנה תדיר,  בתחום זהההשוואתית

  

  סקירה השוואתית, שימוש שופטים ברשתות חברתיות

, והאפשרות להגביל שימוש כאמור, נושא השימוש של שופטים ברשתות חברתיות  .4

 few":  נטען כי2012במאמר שפורסם ביוני , יחד עם זאת. מעסיק מערכות משפט בעולם

judicial ethics commissions have expressed an opinion on the matter, and the 

opinions that do exist provide no clear guidance or consensus".6 מחקר השוואתי 

כך , באירופה. שערכנו העלה כי מרבית המדינות שהתייחסו לנושא מצויות בארצות הברית

למעט (לא זכה נושא השימוש של שופטים ברשתות חברתיות להתייחסות נרחבת , נראה

                                                
6 Craig Estlinbaum, Social Networking and Judicial Ethics, 2 ST. MARY'S JOURNAL ON LEGAL MALPRACTICE & 

ETHICS 2, 6 (2012) ; להלן– Estlinbaum .  
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 במובן 7).הנוגעת לכתיבה בבלוג ולא להשתתפות ברשת חברתית, התייחסות מסוימת באנגליה

מחקר שנערך בארצות הברית בשלוש . המציאות הקדימה את העיסוק המערכתי בנושא, מסוים

,  כך8.השנים האחרונות מצביע על עלייה מתמדת בשימוש של שופטים ברשתות חברתיות

פטים שהשתתפו בסקר העידו כי הם משתמשים ברשתות חברתיות  מהשו46.1%, 2012בשנת 

 המחקר הצביע עוד על כך ששופטים שמתמנים 9). מהם משתמשים בפייסבוק86.3%, מתוכם(

נוטים להשתמש יותר ברשתות חברתיות ביחס לשופטים , לשיפוט בדרך של בחירות כלליות

ר השופטים המשתמשים המחקר הצביע על ירידה מסוימת במספ, למעשה. שלא נבחרים

ייתכן כי נתון זה .  נבחרים לתפקידם אלא מתמנים בדרך אחרתאינםברשתות חברתיות ואשר 

מצביע על החשש של שופטים מפני שימוש ברשתות חברתיות כל עוד תחום זה אינו מוסדר 

בין הכותבים שהתייחסו לעניין יש תמימות דעים ביחס לכך , ואכן. מבחינת כללי האתיקה

. ם הרשתות החברתיות מציב אתגרים חדשים בפני מערכות משפט בכלל ושופטים בפרטשעול

במגבלות הגדרות (רשת החברים הפרוסה לעיני כל ; האופי הציבורי של הרשתות החברתיות

; )שבחלקו עשוי להיות לא קביל(זמינות המידע ; )הפרטיות של הרשתות החברתיות השונות

והפער ; החשש מפני יצירת קשר במעמד צד אחד; ברתיתהמהירות בה מופץ המידע ברשת הח

ובין דרגת ,  לחברות במובן המסורתימקבילהאשר אינה בהכרח , בפייסבוק" חברות"שבין ה

מחייבים חשיבה מחודשת באשר לתחולה של , החשיפה של המשתמש ברשתות החברתיות

   10.כללי האתיקה בעולם הוירטואלי

  

תייחסו באופן רשמי לנושא באמצעות חוות דעת של מדינות העשר , בארצות הברית  .5

, קנטאקי, וסטס'מסצ, קרוליינהדרום , קליפורניה, אוהיו, פלורידה, יורק- ניו(ועדות האתיקה 

 פרסם חוות דעת American Bar Association- ולאחרונה גם ה, )מרילנד וטנסי, אוקלהומה

, חוות הדעת השונותואחרים בין הגם שיש הבדלים כאלה . המחייבת במישור הפדרלי, מטעמו

 פוסלים אינם הסכימו שכללי האתיקה החלים על שופטים ,וגם המערכת הפדרלית,  המדינותכל

ועדות המחלוקות בין . אך עשויים להגביל שימוש כאמור, את השימוש ברשתות החברתיות

או של עורכי דין המופיעים " חברות"נוגעות בעיקר לאפשרות של שופט לאשר האתיקה 

מתמקדות בשני כללים מרכזיים , שיפורטו בהרחבה להלן, חוות הדעת. לפניולהופיע עשויים 

                                                
מרבית מדינות , הפניה העלתה כי למעט אנגליה. לשם בירור המצב המשפטי במדינות אירופה" ועידת ונציה" יצוין כי נעשתה על ידינו פניה ל7

 . אירופה טרם בחנו את העניין באופן ישיר
המחקר מתייחס . New Media Committee of the Conference of Court Public Information Officers -רך על ידי ה המחקר נע8

את המחקר ניתן לקרוא . ת חברתיותהן לשימוש של בתי משפט ברשתו, הן לשימוש של שופטים ועובדים במערכת המשפט ברשתות חברתיות
נבדק  (/judiciary-the-on-impact-medias-new-on-released-report-third//02/082012/blog/org.ccpio://http: אתרדרך ה

  ). 10.11.2013לאחרונה ביום 
  .  לדוח5' עמ, שם 9

 Aurora J. Wilson, Let's Be Cautious Friends: The Ethical Implications of Social Networking For, למשל,  ראו10
Members of the Judiciary, 7 WASH. J. TECH. & ARTS 225 (2012) (Hereinafter – Wilson); Brian Hull, Why Can't 
We Be 'Friends'? A Call for a Less Stringent Policy for Judges Using Online Social Networking, 63 HASTINGS 

L.J 595, 616 (2011-2012) (Hereinafter – Hull) ,ראו . 171הערת שוליים , שם, ראו, הכותב מפנה לעמדה שהוצגה במאמר עיתונאי
  .  לעיל6הערת שוליים , Estlinbaum, עוד



 15

, החובה המוטלת על שופט לשמור על נייטרליות: מכללי האתיקה לשופטים בארצות הברית

    11.דעה קדומה או השפעה חיצונית שאינה הוגנת, והחובה להימנע ממראית עין של משוא פנים

  

שחלקם דומים , נציג את כללי האתיקה הרלוונטיים בארצות הברית, למען הנוחות  

  :קובע Model Code of Judicial Conduct-  של הCanon 2. ומשיקים לכללי האתיקה בישראל

"A judge shall perform the duties of judicial office 
impartially, competently, and diligently" 

  

  : קובע, )(Rule 2.10(A), אחד מהם. י משנהכלל זה פורש בסדרה של כלל

"A judge shall not make any public statement that might 
reasonably be expected to affect the outcome or impair the 
fairness of a matter pending or impending in any court, or 
make any nonpublic statement that might substantially 
interfere with a fair trial or hearing."  

  

, אחרכלל . אוסר על שופט ליצור קשר במעמד צד אחד עם בעלי דין) Rule 2.9(, כלל נוסף

Rule 2.4(C),קובע כי :  

"A judge shall not convey or permit others to convey the 
impression that any person or organization is in a 
position to influence the judge." 

  

Canon 1של כללי האתיקה קובע  :  

"A judge shall uphold and promote the, independence, 
integrity, and impartiality of the judiciary, and shall 
avoid impropriety and the appearance of impropriety." 

  

  :  קובעRule 1.2. ה של כללי משנהגם כלל זה פורש בסדר

"A judge shall act at all times in a manner that promotes 
public confidence in the independence, integrity and 
impartiality of the judiciary, and shall avoid impropriety 
and the appearance of impropriety." 

  

ביסוד חוות הדעת של ועדות האתיקה השונות אשר בחנו , כאמור, כללים אלה עמדו  .6

עשויים להפר את אחד , האם החברות עם עורכי דין, ובפרט, האם שימוש ברשתות החברתיות

שתי גישות מרכזיות התפתחו להתמודדות עם שימוש של שופטים , ככלל. מהכללים האמורים

                                                
  : מופיעים באתר, רשנות שניתנה להםוהפ,  כללי האתיקה11
h.conduct_ljudicia_of_code_model/publications/responsibility_professional/groups/org.americanbar.www://http

tml)  10.11.2013נבדק לאחרונה ביום(  



 16

 נקודת המחלוקת בין שתי 12.גבילההגישה האינטגרטיבית והגישה המ: ברשתות חברתיות

הגישה . של עורכי דין המופיעים בפני השופט" חברות"גישות אלה נוגעת לאפשרות לאשר 

אינה , ובכלל זאת,  אינה מגבילה את השימוש של שופטים ברשתות חברתיותהאינטגרטיבית

 כי המדינות התומכות בגישה זו קובעות. עם עורכי דין" להתחבר"מגבילה את האפשרות 

. השימוש ברשתות החברתיות חייב להיות בשיקול דעת של השופט ובהתאם לכללי האתיקה

מאפשרת אף היא לשופטים להשתמש , שמובילה אותה מדינת פלורידה, הגישה המגבילה

של עורכי דין או גורמים " חברות"אך אינה מאפשרת לשופטים לאשר , ברשתות החברתיות

מצויים בעמדה " חברים"פן ייווצר הרושם שאותם , זאת. פטעשויים להופיע לפני השוהאחרים 

  . בה יוכלו להשפיע על השופט בניגוד לכללי האתיקה

  

בפייסבוק " חברות"מרבית חוות הדעת של ועדות האתיקה התמקדו בשאלה אם   .7

 A rose is": חוות הדעת של מדינת אוהיו נפתחת במשפט(שקולה כדי חברות במובן המסורתי 

a rose is a rose. A friend is a friend is a friend?" .(ת על ואמנם חוות הדעת אינן עומד

. אך כולן מניחות שמדובר בסוג חדש של יחסים חברתיים, אופיו הייחודי של הקשר בפייסבוק

יש לתת את הדעת , הגם שיש מקום לסברה לפיה אין מדובר בחברות במובן המסורתי, ואכן

,  שבמובנים מסוימים עשויה להיות אינטימית לא פחות–ל חברות זו למאפיינים הייחודיים ש

יכול דף הפייסבוק להכיל תמונות , כך למשל. וחושפת פרטים אישיים של המשתמש

בלחיצה על ; תגובות של המשתמש לעמדות שהוצגו על ידי משתמשים אחרים; משפחתיות

ניתן להסתכל ;  מסכים עימםהיגדים שהוא/תגובות/מעיד המשתמש על אתרים" like"כפתור ה

אמור לי מי חבריך "בבחינת (ברשימת החברים של המשתמש וללמוד מרשימה זו אודותיו 

דרגת החשיפה הפרטית באתרי רשתות חברתיות עשויה , במילים אחרות"). ואומר לך מי אתה

 בשל, הרשתות החברתיות. להיות גבוהה יותר מזו שאדם היה מאפשר ביחסיו עם מכרים בלבד

מאפשרות לשופטים לאשר מספר רב של , היותן זמינות ובשל הקלות היחסית של יצירת קשר

, "וירטואלי"שאולי עם כל אחד מהם הקשר הוא פחות קרוב מאשר עם חבר שאינו , "חברים"

אך כמות המידע הפרטי שעשויה להיחשף בפניהם אינה פחותה בהכרח מזו הנחשפת בפני חבר 

. עניין זה תלוי במידת המעורבות של אותו אדם ברשת החברתית, מטבע הדברים". אמיתי"

הנחת . אך לנדב בו מידע מינימלי בלבד, לבחור לפתוח פרופיל ברשת החברתית, כמובן, ניתן

היסוד היא שמרבית האנשים המשתמשים ברשת החברתית מעוניינים להשתמש במדיום הזה 

  .בהתאם למגוון האפשרויות שהוא מציג

  

  

                                                
12 Samual Vincent Jones, Judges, Friends, and Facebook: The Ethics of Prohibition, 24 GEO. J. LEGAL ETHICS 

  . Jones –להלן . (2011) 288-290 ,281
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  השונותשל ועדות האתיקה חוות הדעת 

 13. הייתה הראשונה להתייחס לנושא בארצות הבריתמדינת ניו יורקועדת האתיקה של   .8

בכפוף לכך ששופטים מקיימים את כללי האתיקה ומפעילים שיקול , ככלל, הוועדה קבעה כי

, יתירה מזו. אין פסול בעצם השימוש ברשתות החברתיות, דעת בשימוש ברשתות החברתיות

ועדה אף לא מצאה פסול בכך ששופט יתקשר ברשתות החברתיות עם עורך דין המופיע הו

ועדת האתיקה , לפיכך. בכפוף לכך שהתקשרות זו נעשית בהתאם לכללי האתיקה, בפניו

במדינת ניו יורק קבעה כי השאלה המרכזית אינה אם שופט יכול או לא יכול להשתמש 

חשוב לציין כי בחוות הדעת . רשת החברתית הוא משתמש באיךאלא , ברשתות החברתיות

ל מערכת יחסים ברשת נטען מפורשות כי שופטים צריכים להיות מודעים לכך שקיומה ש

, כך.  להוות עילה לגילוי נאות בפני צדדים לתיק או לפסילה עצמית מדיון בתיקהחברתית עשוי

  . במקרים בהם הקשר בין השופט לעורך דין עולה כדי קשר קרוב

  

 פרסמה אף היא חוות דעת המאפשרת שימוש מדינת קנטאקיועדת האתיקה של   .9

 14.לאחר לבטים לא פשוטים, כפי שנכתב בחוות הדעת, הגם שעשתה כן, ברשתות חברתיות

של עורכי דין " חברים"מאפשרת לשופטים להיות , כמו מדינת ניו יורק, מדינת קנטאקי

י הוירטואלית כשלעצמה אינה מפירה את כללמשום שהחברות , זאת. שעשויים להופיע בפניהם

 הזהירו כי על השופטים לעשות שימוש זהיר ברשתות ותשתי המדינ, יחד עם זאת. האתיקה

ועדת האתיקה קבעה כי השימוש של . מאחר שעל שימוש זה חלים כללי האתיקה, החברתיות

בגלל , בור הרחבלזה של הצי) ואינו צריך להיות זהה(שופטים ברשתות החברתיות אינו זהה 

, למשל, כך. העשויים להכתיב שימוש מצומצם ומודע יותר ברשת החברתית, כללי האתיקה

לכללים הנוגעים לאיסור ; צדדית עם צד להליך- הוועדה הפנתה לכללים הנוגעים לתקשורת חד

לחובה להתייחס אך ורק לראיות שהובאו על ; על עריכת מחקר עצמאי בנוגע לתיק תלוי ועומד

ולחובות הכלליות הנוגעות להתנהגות של שופטים ולשמירה על אמון הציבור , הצדדיםידי 

הוועדה הזהירה כי על השופטים חלה חובה לוודא שתמונות ,  בין היתר.במערכת המשפטית

  .  שהם מעלים לרשת ומידע שהם מפיצים אינו פוגע בכבודם או בכבודה של מערכת המשפט

  

                                                
13 Opinion 08-176 (Jan. 29' 2009) .  

נבדק לאחרונה  (htm.176-08/opinions/judicialethics/ip/us.ny.state.courts.www://http: ניתן לקרוא את חוות הדעת בכתובת
  )10.11.2013ביום 

14 Ethics Comm. of the Ky. Judiciary, Formal Op. JE-119 (2010) .א את חוות הדעת באתר שכתובתוניתן לקרו :  
pdf.119_JE/Opinions_JEC/JEC/commissionscommittees/gov.ky.courts://http)  הוועדה . )10.11.2013נבדק לאחרונה ביום

 In conclusion, even a cursory reading of this opinion should make clear that the Committee struggled":  ציינה כי
with this issue, and whether the answer should be a 'Qualified Yes' or 'Qualified No'" . יצוין כי אחד המניעים לאישור

: לדיון בעניין אחרון זה ראו גם. וזו דרכם לשמור על קשר עם הבוחרים, םהשימוש ברשתות החברתיות היה העובדה שהשופטים במדינה נבחרי
Genelle I. Belmas, That's What "Friend" Is For? Judges, Social Networks and Standards for Recusal, 1 

RAYNOLDS CT. & MEDIA L.J. 147, 163 (2011) ; להלן– Belmas . 
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,  אישרה שימוש של שופטים ברשתות חברתיותליינה דרום קרוועדת האתיקה של  .10

ובלבד שהשופט לא , של בעלי תפקידים בעולם המשפטי" חברים"בכללו רשאים הם להיות 

הוועדה קבעה עוד כי אין מקום לחסום שופט . ישוחח עימם על נושאים הקשורים לעבודתו

 Allowing a" : הדעתכלשון חוות. וכי יש בכך אף יתרונות, שיפוטיות- מלבצע פעולות חוץ

Magistrate to be a member of a social networking site allows the community to see 

how the judge communicates and gives the community a better understanding of the 

judge".15  

  

תות  הקדישה שתי חוות דעת לנושא השימוש של שופטים ברש פלורידהמדינת  .11

כי שופטים רשאים ) בדעת רוב(ועדת האתיקה קבעה . ונקטה גישה מצמצמת יחסית, החברתיות

. עורכי דין המופיעים בפניהם" חברים"אך לא יוכלו לקבל כ, להשתמש ברשתות חברתיות

פוגעת בכלל האתיקה , קבלת עורכי הדין המופיעים בפני השופט כחברים, לגישת הוועדה

ימנע מיצירת רושם כאילו אחרים מצויים במעמד מיוחד שיאפשר הקובע כי על שופטים לה

" חברות"ועדת האתיקה קבעה שתהליך אישור ה). Rule 2.4(C)(להם להשפיע על השופט 

הוא יוצר את מראית העין שהשופט בחר קבוצה מיוחדת עימה , לכן. בפייסבוק הוא סלקטיבי

דעת ,  לעומת דעת הרוב16. חבריויש לו קשרים אחרים מאלה שיש לו עם עורכי דין שאינם

סברה כי אין לייחס ) כפי שהובעה בחוות דעת זו ובחוות דעת מאוחרת יותר(המיעוט 

, במערכות היחסים מחוץ לאינטרנט, בפייסבוק את המשמעות המסורתית של המונח" חברות"ל

 אך בפייסבוק הם" חברים", לגישת המיעוט. כמי שיש לו עם אחר יחסי קירבה ברמה האישית

עוד נטען בעמדת המיעוט כי השימוש ברשתות החברתיות הולך ). acquaintances(מכרים 

יש להניח שחלק גדול מהציבור מבין את המשמעות הייחודית שיש , ולכן, וגדל בקצב מהיר

אין חשש כי עצם החברות תגרום לאחרים לחשוב שלאותו , נטען, לפיכך. בפייסבוק" חברות"ל

בהתאם לפסיקה (דעת המיעוט סברה , יתירה מזו. י הוגנת על השופטיש השפעה בלת" חבר"

עצם החברות של שופט עם עורך דין , כי גם במערכות יחסים מחוץ לאינטרנט) המקובלת שם

ולעיתים די (אינה מובילה לפסלות אוטומטית של השופט מדיון בעניין בו מופיע עורך הדין 

 לידיעת הצדדים לעניין המתברר בפניו את הקשר יביא, במסגרת של גילוי נאות, בכך שהשופט

, לכן. יש מקום להשוות בין מצבים אלה, לגישת המיעוט). כוחם- שלו עם אחד הצדדים או באי

אלא רק אם יתלוו , בפייסבוק" חברות"חשש מהפרה של כללי האתיקה אינו נובע אך מעצם ה

השופט מדיון בעניין מסוים או שעשויים להוביל לפסלות של , זו מאפיינים נוספים" חברות"ל

                                                
15 S.C. Advisory Comm. on Standards of Judicial Conduct, Op. No. 17-2009 .ניתן לקרוא את חוות הדעת בכתובת :  

2009-17=advOpinNo?cfm.displayadvopin/advisoryOpinions/us.sc.state.judicial.www://http)  נבדק לאחרונה ביום
10.11.2013 .(  

16 Fl. Judicial Ethics Advisory Comm., Op. No. 2009-20 .את חוות הדעת ניתן לקרוא בכתובת:  
html.20-/20092009/jeacopinions/opinions/legalpractice/egalcommunityl/org.6jud.www://http ) נבדק לאחרונה ביום

10.11.2013 .(  
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 דעת המיעוט דחתה את ההסבר 17.שיש בהם כדי להוביל להפרה אחרת של כללי האתיקה

לפיו אחת הבעיות המרכזיות היא בכך שהרשת החברתית דורשת , שהוצע על ידי עמדת הרוב

גם בחיים שמחוץ , לגישת המיעוט". חברות"הליך סלקטיבי של אישור או דחיית בקשת 

לא כל חברות כזו תוביל , וכאמור, רנט שופטים בוחרים חברים באופן סלקטיבילאינט

  . אוטומטית לפסילתם

  

בחוות הדעת . )2010שנת ב(ועדת האתיקה של פלורידה פרסמה חוות דעת נוספת   .12

 קיבלה הוועדה פניות רבות של שופטים בנוגע 2009שנת מנכתב כי מאז פורסמה חוות הדעת 

שופט פנה לוועדה וטען כי יסכים , כך. ן לאשר עורכי דין כחברים בפייסבוקלקביעה כי לא נית

אך , וכן כל פנייה ממישהו שאינו מוכר לשופט, כל פנייה ממישהו שהוא מזהה" חבר"לקבל כ

השופט הציע עוד כי יכלול בעמוד הפייסבוק שלו הצהרה . משותפים" חברים"שיש לשניהם 

)disclaimer ( הוועדה דחתה את בקשת השופט18.כדי היכרות בלבדלפיה החברות שקולה  .

בדף הפייסבוק על כך שהחברות היא ברמת ) disclaimer(הוועדה קבעה כי עצם ההצהרה 

ואין בה כדי , ההיכרות בלבד אינה מסירה את החשש מפני השפעה בלתי הוגנת על השופט

.  יש השפעה עליועם השופט" חברים"למנוע את החשש שמא אחרים יחשבו שלעורכי הדין ה

ועדת האתיקה קבעה עוד כי אין ערובה לכך שכל מי שנכנס לעמוד הפייסבוק של השופט אכן 

הוועדה קבעה כי החשש מפני מראית עין של השפעה בלתי . יראה את ההצהרה או יקרא אותה

כמעט כל מי שישלח לשופט " חבר"מעצם ההחלטה לקבל כמתפוגג הוגנת על השופט אינו 

הוועדה ). של השופט" חברים"גם אם זה יוביל לכך שמרבית עורכי הדין יוכרו כ(ת הצעת חברו

בו השופט מפעיל שיקול דעת את מי לאשר או לא לאשר , חששה מכך שעצם התהליך

עשוי לעורר את החשש להפרת כלל האתיקה האוסר על מראית עין של השפעה , "חברות"ל

קבעה כי אף אם השופט ינקוט בגישה ליברלית ועדת האתיקה , בנוסף. בלתי הוגנת על השופט

אל מול , של השופט" חברים"עדיין תיווצר קבוצה של עורכי דין שאושרו כ, "חברים"בקבלת 

שאינם משתמשים ברשתות חברתיות או שבחרו לא לשלוח לשופט בקשת , עורכי דין אחרים

ומצויה " מיוחדת"הוא שקבוצת חברים זו היא , הרושם הציבורי שעשוי להתקבל". חברות"

עמדת ועדת האתיקה של פלורידה נותרה , בסופו של יום. בקשר מסוג אחר עם השופט

של שלושה חברי (ועמדות מיעוט ) של תשעה חברי ועדה(אך שוב היו עמדות רוב , כשהייתה

ועדת האתיקה הכירה בכך שהנושא דינמי וסיימה את חוות דעתה בתקווה שיימשך דיון ). ועדה

  . בעתידזו  גיהבסוער 

  

                                                
17 Fl. Judicial Ethics Advisory Comm., Op. No. 2010-06 (2010) .את חוות הדעת ניתן לקרוא בכתובת:  

html.06-/20102010/jeacopinions/opinions/legalpractice/legalcommunity/org.6jud.www://http)  נבדק לאחרונה ביום
10.11.2013 .(  

 the term 'friend' should be interpreted to simply mean that the person is an acquaintance of":  לשון ההודעה המוצעת18
the judge, not a 'friend' in the traditional sense." .שם, ראו .  
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אישר פלורידה בית המשפט העליון של מדינת , 2013בחודש פברואר , לאחרונה  .13

 שקבעה כי חברות בפייסבוק בין שופט לתובע עשויה ,החלטה של בית המשפט לערעורים

 רשימת םגילה נאשם כי התובע נמנה ע, מקרהבאותו . להוות עילת פסלות נגד אותו שופט

בית המשפט . שנדחתה על ידי השופט המכהן, הגיש בקשת פסלותהוא . החברים של השופט

, ובהתאם לכללי הפרוצדורה המקובלים שם, לערעורים קיבל את הערעור שהגיש הנאשם

, בבקשה נכתב. בשל חשיבותו הציבורית, העביר לבית המשפט העליון בקשה להתערב בעניין

בית . "Judges do not have the unfettered social freedom of teenagers": כי, בין היתר

למעשה אישר את החלטת בית בכך אך , להתערב בענייןאת הבקשה אמנם דחה העליון המשפט 

   19.המשפט לערעורים

  

כי עד כה ניתנו מספר פסקי דין בקנדה וגם בארצות הברית חשוב לציין בהקשר זה   

 בית קנדהב. ת חברתיותפסלות משבת בדין כתוצאה מחברות ברשתוהמתייחסים לסוגיה של 

 חברות ,בין היתר, פסול עצמו בשלקיבל ערר על החלטה של בורר שלא לבאונטריו משפט 

 וליישום חוק שהיה רלוונטי לבחירתו כבורר שרים וחברי פרלמנט שהיו אחראיםעם בפייסבוק 

בין , ועמד על טיבה של החברות בהתייחסבית המשפט בחן את רשימת החברים . לבוררות

עשוי להעיד על של חברים כך שמספר מועט  (חברי הבורר באתר למספר הכולל של ,רהית

לקיום משפט חוזר בשל בקשה בית המשפט דחה , ארצות הבריתב 20).חברות קרובה יותר

העובדה שאחד העדים בתיק כתב בעמוד הפייסבוק של השופט ברכות ליום הולדת השופט 

לראות בברכה בעמוד הפייסבוק משום התקשרות בית המשפט קבע כי אין . טרם העיד במשפט

הרי שהיא לא , גם אם הייתה זו התקשרות במעמד צד אחדוכי , במעמד צד אחד עם עד במשפט

   21. ולכן אינה מובילה לפסלות השופטהייתה קשורה למשפט עצמו

  

עם " חברות"אך אוסרת על , המאפשרת פתיחת חשבון ברשת חברתית, גישה מצמצמת  .14

 וסטס'מסצהתקבלה גם על ידי ועדות האתיקה של המדינות , ין המופיעים בפני השופטעורכי ד

ועדת האתיקה של מדינת אוקלהומה קבעה במפורש שלשופט אסור לאשר . אוקלהומהו

 court staff, law-enforcement officers, social workers, attorneys and"": חברים"כ

others who may appear in his or her court".22חוות הדעת קבעה במפורש ,  זאת ועוד

                                                
briefs/summaries/info_pub/org.upremecourtfloridas.www://http/1313/-:  להחלטת בית המשפט העליון ראו19

pdf.Order_2013-14-02_Filed/121)  להחלטת בית המשפט לערעורים להעביר את העניין לדיון בבית . )10.11.2013נבדק לאחרונה ביום
Filed/121-/1313/briefs/summaries/info_pub/org.floridasupremecourt.www://http_29-01-: ראו, המשפט העליון

pdf.Invoke_to_Notice_2013)  10.11.2013נבדק לאחרונה ביום .(  
20 CUPE v. Canada Post Corporation 2012 FC ;חלטה בכתובתניתן לקרוא את הה :  

html.975fc/2012975fc/20122012/en/ca.gc.cf-fct.decisions://http)  10.11.2013נבדק לאחרונה ביום .(  
21 Onnen v. Sioux Falls Independent School Dist. # 49-5, 801 N.W. 2d 752 (2011).  
22 3-2011. Judicial Ethics Op, Oklahoma Judicial Ethics Advisory Panel .ניתן לקרוא את חוות הדעת בכתובת :

464147=CiteID?asp.ntDeliverDocume/oscn/applications/net.oscn.www://http)  10.11.2013נבדק לאחרונה ביום .(  
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שהסיכונים מהשימוש ברשתות החברתיות הם כאלה המחייבים שופטים לנקוט גישה זהירה 

 גם 23.במיוחד בכדי להבטיח שמירה על אמון הציבור ועל הגינות המערכת המשפטית

, מופיעים בפניהםשל עורכי דין ה" חברים" אסרה ועדת האתיקה על שופטים להיות וסטס'במסצ

אלא אם השופט יפסול עצמו במקרה שעורך דין המופיע ברשימת החברים שלו ייצג בעניין 

   24.שלפניו

  

:  בחנה בחוות הדעת שלה שלוש שאלות מרכזיותקליפורניהועדת האתיקה של מדינת   .15

האם , שנית. האם ישנו קושי כלשהו בעובדה ששופטים משתמשים ברשתות חברתיות, ראשית

האם , שלישית. שלו עורכי דין העשויים להופיע בפניו" חברים"ופט יכול לכלול ברשימת הש

שלו עורכי דין המייצגים בתיק תלוי ועומד לפני " החברים"שופט רשאי לכלול ברשימת 

הוועדה סברה ששופטים רשאים להשתמש ברשתות ,  אשר לשאלה הראשונה25.השופט

התשובה הרשמית בחוות הדעת לשאלה אם שופט (ר אך הזהירה מפני שימוש כאמו, חברתיות

הוועדה התייחסה באופן ). "A very qualified yes": רשאי להשתמש ברשת חברתית היא

כל הערה שהשופט כותב , וקבעה כי הלכה למעשה, ספציפי לפומביות של הרשתות החברתיות

כמוה , גנון אחראו בכל מנ, או בטוויטר, שלו או בעמוד הפייסבוק של אדם אחר" קיר"ב

הוועדה קבעה עוד . חלים עליה כל כללי האתיקה, ומכאן, כהערה פומבית שהשמיע השופט

שעל השופט חובה פוזיטיבית לבחון את החשבון שלו ברשת החברתית 

בכלל . להסתיר הערות שעשויות להיות פוגעניות או בעייתיות באופן כלשהו/לשנות/ולמחוק

וקבעה כי גם פעולות כמו ,  להשתתף בפעילות פוליטיתהוועדה הדגישה את האיסור, זאת

  . עשויות להיחשב פעולות פוליטיות, הפניה לאתר של ארגון כלשהו או הערה לגבי הצעות חוק

  

ועדת האתיקה של מדינת קליפורניה הציבה ארבע אינדיקציות , האשר לשאלה השני  

אשר לא יגרום , ך דיןלבחינת טיבו של קשר באמצעות רשתות חברתיות בין שופט לעור

הוועדה קבעה כי יש ) 1: (למראית עין לפיה עורך הדין בעמדה בה יוכל להשפיע על השופט

אם השופט , כך. לבחון את טיבה של הרשת החברתית ושל הדף המסוים בו נעשית ההתקשרות

נוכחותו של עורך דין שם עשויה , משתמש ברשת החברתית בעיקר לצרכים אישיים ופרטיים

אם השופט משתמש ברשת , לעומת זאת. שיש בו מן ההשפעה על השופט, ז על קשר ממשילרמ

החשש מפני , החברתית בעיקר כדי ליצור קשר עם ארגוני הלשכה או ארגונים משפטיים אחרים

מספר קטן יותר עשוי לרמז על כך : של השופט" חברים"מספר ה) 2. (השפעה כאמור קטן

                                                
 We believe that public trust in the impartiality and fairness of the judicial system is so": בחוות הדעת נכתב כי23

important that it is imperative to err on the side of caution where the situation is 'fraught with peril'" . 
24 6-2011. No. Op, on Judicial Ethics. Comm. Mass .ניתן לקרוא את חוות הדעת בכתובת :

html.n6-2011/cje/sjc/courts/gov.mass.www://http)  10.11.2013נבדק לאחרונה ביום .(  
25

 California Judges Association judicial ethics committee, opinion 66 .את חוות הדעת ניתן לקרוא בכתובת:  
pdf.FinalShort2066%Opinion/pdf/files/org.caljudges.www://http)  10.11.2013נבדק לאחרונה ביום .(  
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מהי מדיניות השופט בהתקשרויותיו ) 3. (קשר קרוב ואישי לשופט" בריםח"שלכל אחד מן ה

ברשת החברתית באופן יותר מצומצם " חבריו"ככל שהשופט בוחר את ? ברשת החברתית

או שהחברים שייכים , )מאישור כל בקשת חברות המוצעת לו, למשל, במובחן(סלקטיבי ו

מה התדירות ) 4. (ם השפעה גדולה יותרכך ניתן להניח שלכל אחד מן החברי, לקבוצה מסוימת

כך יש להניח רמת השפעה , ככל שהתדירות גבוהה יותר? שבה מופיע עורך הדין לפני השופט

הוועדה קבעה עוד כי שופט חייב לחשוף בפני בעלי דין את העובדה שאחד . יותרמשמעותית 

בחשבון שהוא " חבר"וכי היה ואושר עורך דין כ; שלו" חברים"מעורכי הדין מופיע ברשימת ה

אזי על השופט לפסול , מתוך מחשבה לפיה הוא אינו עתיד להופיע לפני השופט, בעיקרו פרטי

 אם שופט יכול לכלול –התשובה לשאלה השלישית . היה ועורך הדין מייצג לפניו, עצמו

   26.בשלילה, לפיכך, הייתה, עורכי דין המייצגים לפניו" חברים"ברשימת ה

  

 התירו אף הן שימוש ברשתות מרילנדמדינת  ושל טנסי של מדינת ת הדעתחוֹו  .16

בחוות הדעת של מדינת טנסי נקבע כי . אך היו עמומות יותר מבחינת כללי השימוש, החברתיות

ותוך שימת לב לכך , (with caution)על השופטים להשתמש ברשתות החברתיות בזהירות 

הוועדה קבעה . "likely will be scrutinized…by others"שהשימוש שלהם ברשת החברתית 

באופן השימוש בהן ובאפשרויות , עוד כי בשל השינויים המתמידים ברשתות החברתיות

אלא מעמידה שופטים , הוועדה אינה קובעת כללי שימוש מוגדרים, הטכנולוגיות שהן מציעות

צה לפיה הוועדה סיימה את עמדתה בהמל. בחזקת מוזהרים מפני הפרה של כללי האתיקה

"judges must decide whether the benefit and utility of participating in social media 

justify the attendant risks".27 עצם , ככלל, מרילנד קבעה כימדינת  ועדת האתיקה של

ואין , החברות בין שופט לעורך דין אינה פוסלת את השופט מלדון בתיק שעורך הדין מייצג בו

הוועדה קבעה כי חוות דעתה מוגבלת למקרה . ום לקבוע כלל שונה ביחס לחברות בפייסבוקמק

 A judge must recognize that the use of social media networking sites may"וכי  , נוכחי

implicate several provisions of the Code of Judicial Conduct and, therefore, proceed 

cautiously".28   

  

 בחנה אף היא את הנושא והייתה הוועדה היחידה אוהיוועדת האתיקה של מדינת   .17

שקבעה כללי התנהגות מפורטים לצמצום החשש מפני הפרת כללי האתיקה עת השימוש 

                                                
, חלקה נבע מן העובדה שהשופטים במדינה נבחרים בבחירות;  חשוב לציין כי הושמעה ביקורת על עמדת ועדת האתיקה של מדינת קליפורניה26

 . 622' בעמ,  לעיל10הערת שוליים , Hull, ראו. הרשתות החברתיות מהוות כלי לשימוש קשר עם בוחרים פוטנציאליים, ולכן
27 Judicial Ethics Committee Advisory Opinion No. 12-01 .את חוות הדעת ניתן לקרוא בכתובת :  

pdf.01-12_opinion_advisory/docs/esfil/default/sites/gov.tncourts.www://http)  10.11.2013נבדק לאחרונה ביום .(  
28 Maryland Judicial Ethics Committee, Opinion Request Number: 2012-07 .את חוות הדעת ניתן לקרוא בכתובת:  

pdf.07-2012/pdfs/ethics/us.md.state.rtscou.www://http)  10.11.2013נבדק לאחרונה ביום .(  
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ת ואף אפשרה חברות והוועדה התירה את עצם השימוש ברשתות החברתי. ברשתות החברתיות

  : יהוועדה קבעה כ. עם עורכי דין

בהערות , ובכלל זה, שופט חייב לנהוג בכבוד בכל התקשרות ברשת החברתית   ).1(

  . שנכתבות על ידו ובתמונות שהוא מעלה לרשת

אמון פוגע באם קשר כאמור , ארגוניםעם שופט לא יפתח קשרים עם יחידים או    ).2(

  . הציבור בעצמאות שיקול הדעת השיפוטי

  . פניולית בנוגע לעניין התלוי ועומד ברתשופט לא יתבטא ברשת הח  ). 3(

שופט לא יצפה בעמוד הרשת החברתית של צד להליך או של עד ולא ישתמש ברשתות   ).4(

  . החברתיות כדי להשיג מידע בנוגע לעניין תלוי ועומד לפניו

או שצפוי שיהיה תלוי , שופט לא יתבטא ברשתות החברתיות בנוגע לתיק תלוי ועומד  ).5(

  . בתי המשפטועומד לפני 

שופט יפסול עצמו מדיון במקרה שבו הקשר שלו ברשת החברתית עם עורך דין יוצר   .)6(

  . חשש למשוא פנים

  .  עצה משפטית לאחרים ברשת החברתיתןייתשופט לא   .)7(

יכיר את הכללים של , שופט יהיה מודע לתוכן המופיע בדף הרשת החברתית שלו  .)8(

ויהיה זהיר בכל ההתקשרויות שלו במסגרת , רטיות של הרשתהרשת החברתית ואת מדיניות הפ

   29.הרשת החברתית

  

, כאמור, המחייבת, ארצות הברית בAmerican Bar Association- חוות הדעת של ה  .18

 קובעת באופן דומה כי שופטים רשאים להשתמש ברשתות ,במישור בתי המשפט הפדרליים

הוזהרו  בחוות הדעת 30. את כללי האתיקהאך עליהם לעשות זאת באופן ההולם, חברתיות

ועשוי להיות , השופטים במיוחד מכך שמידע שהם מפיצים ברשתות החברתיות אינו מוגן

 Judges must assume that comments": בלשון חוות הדעת (מועבר הלאה על ידי אחרים

posted to an ESM [Electronic Social Media] site will not remain within the circle of 

the judge's connections… [and] may be disseminated to thousands of people without 

the consent or knowledge of the original poster" .( חוות הדעת מזהירה שופטים מפני

; השפעה בלתי הוגנת על השופטיש יצירת קשר שעשוי להראות כאילו לאדם או לגוף כלשהו 

; היא מזהירה מפני הערות או תגובות שעשויות להיחשב כדיון במעמד צד אחד עם צד להליך

                                                
29 Ohio Cd. of Comm'rs on Grievances and Discipline, Op. 2010-7 .את חוות הדעת ניתן לקרוא בכתובת :  

doc.007-10_op/2010/Opinions_Advisory/BOC/Boards/gov.ohio.supremecourt.www://http)  נבדק לאחרונה ביום
10.11.2013 .(  

30 American Bar Association, Formal Opinion 462, Judge's Use of Electronic Social Networking Media.   ניתן
  : בתלקרוא את חוות הדעת בכתו

au.462_opinion_formal/responsibility_professional/administrative/aba/dam/content/org.americanbar.www://http
pdf.kdamthchec)  10.11.2013נבדק לאחרונה ביום .(  
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אודות בעלי דין או הליך על אוסרת על שימוש ברשתות חברתיות כאמצעי להשגת מידע והיא 

  . התלוי ועומד לפני השופט

  

 "חבר"דין שהוא - חוות הדעת קובעת עוד כי בכל מקרה שבו מופיע לפני שופט עורך  

על השופט להעריך את טיבה של החברות ולהחליט אם עליו לחשוף , שלו ברשתות החברתיות

בניגוד לחלק מן העמדות שהובעו בחוות . בפני הצדדים להליך את עובדת חברותם של השניים

לטיבה באשר חוות הדעת הפדרלית אינה רואה בעצם החברות אינדיקציה , הדעת המדינתיות

 השופט להעריך האם יש בחברות כדי להצדיק חשיפת הקשר בפני על, ועל כן, של החברות

, בשל העובדה שהרשתות החברתיות פתוחות, ככלל. הצדדים להליך או הימנעות משבת בדין

חוות הדעת אינה . במקרים חריגים, ככל הנראה, ופעלחוות הדעת מציינת כי חובת הגילוי ת

  ". בחיים האמיתיים" קשר חברתי בין קשר חברי באינטרנט ובין, בהקשר זה, מבחינה

  

שורה של המלצות הנוגעות לשימוש של   פרסםCanadian Joint Council- ה קנדהב  .19

 Facebook and Socialבחוברת על ,  כך למשל31.שופטים באמצעים טכנולוגיים שונים

Networking Security ,הסכנות , שימושים האפשריים ברשתות חברתיותנבחנו שורת ה

חשוב לציין כי  .)נכון לאותה עת(בפייסבוק הסדרי הפרטיות אודות ניתנה סקירה ות והאפשרי

  .  במהלך דיונים משפטייםTwitter- בקנדה מותר להשתמש ב, למעט קוויבק

  

  דוגמאות למקרים בהם שימוש ברשת החברתית עלה כדי הפרה של כללי אתיקה

חר שאישר חברות של עורך דין שופט בצפון קרוליינה ננזף על ידי ועדת האתיקה לא  .20

ועדת האתיקה נזפה בשופט על כך . שייצג בעל דין שהיה מצוי בהליכי גירושין לפני השופט

עורך הדין כתב , על גבי דפי הפייסבוק. שהוא ניהל תקשורת במעמד צד אחד עם עורך הדין

ועוד הוסיף  ,"I have two good parents to choose from": והשופט הגיב, התייחסות לתיק

כשהוא רומז לכך שהתיק לא יסתיים , "feels that he will be back in court [the judge]": כי

באחת מן , למחרת. "I have a wise judge": עורך הדין אז הגיב. בהסכם בין הצדדים

, ביום אחר. השופט חשף בפני פרקליטּה של האם את חילופי הדברים, ההפסקות בדיונים

 I": ועורך הדין הגיב, "he [the judge] was in his last day of trial": ב בפייסבוקהשופט כת

hope I'm in my last day of trial" .השופט הגיב חזרה :"you are in your last day of 

trial" .הוא מצא באתר . השופט ערך מחקר מיוזמתו על עיסוקה של האם כצלמת, נוסף על אלה

במהלך ימי המשפט . ציטט את אחד השירים, ובהחלטתו, של שיריםשל האם מספר רב 

השופט לא חשף בפני הצדדים את העובדה שערך מחקר עצמאי משלו , )שנמשך ארבעה ימים(
                                                

  :ראו,  בענייני טכנולוגיה)Canadian Judicial Council( לשורה של המלצות של ועדת האתיקה הקנדית 31
asp.en_techissues_pub_news=selMenu?asp.en_news/english/ca.gc.ccm-cjc.www://http)  נבדק לאחרונה ביום

  . ?Is Skype Safe for Judges:  וכן;Facebook and Social Networking Security:  שם ראו במיוחד).10.11.2013
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השופט , והוצא צו, רק לאחר שהסתיים הדיון בעל פה. על האם וכי ביקר באתר האינטרנט שלה

   32.זימן את הצדדים ללשכתו וחשף את הדבר

  

והשתמש במידע שלא , ת האתיקה קבעה כי השופט ניהל תקשורת במעמד צד אחדועד  

, הוועדה קבעה כי השופט עבר על מספר כללי אתיקה. הובא בפניו כראיה על ידי אחד הצדדים

, בהם שמירה על מראית פני הצדק ועל עצמאות שיקול הדעת השיפוטי והאיסור על התקשרות

  .עם צד להליך, במעמד צד אחד

  

באתר ציבורי בנוגע לתיק ") טוקבקים("נרשמו מספר הערות אנונימיות , במקרה אחר  .21

לפיה לא , בהתאם למדיניותם, אחת ההערות נמחקה על ידי מחזיקי האתר. רצח תלוי ועומד

, לאחר שהוסרה ההערה. יפורסמו הערות פוגעניות המופנות באופן אישי כלפי אדם כלשהו

והסתבר כי ההערה האנונימית נשלחה מכתובת מייל , אתרנערכה בדיקה על ידי מחזיקי ה

 של השופטת 23- למרות שבתּה בת ה. שתיק הרצח התנהל לפניה באותה עת, פרטית של שופטת

בית המשפט הורה על העברת התיק , טענה שהיא זו שעשתה שימוש במייל של אמּה השופטת

תר הסתבר שאלה לא היו  מאוחר יו33.כדי למנוע פגיעה במראית פני הצדק, לשופט אחר

תחת , וממחשב בית המשפט נרשמו הערות נוספות, הטוקבקים היחידים שפרסמה השופטת

   34.שהיו גזעניות באופיין, אותו שם משתמש

  

שופט התפטר מיוזמתו לאחר שהסתבר שניהל קשר , יה'ורג'במדינת ג, במקרה נוסף  .22

הקשר הראשוני ביניהם . י השופטשתיקּה התנהל לפנ, עם נאשמתפייסבוק ובאמצעות מייל 

והנאשמת לוותה , ומאוחר יותר הם אף נפגשו לארוחת צהריים, נוצר דרך הרשת החברתית

, וחתם על צו לשחרורה, בהמשך הוא יעץ לה לגבי אסטרטגיה לניהול התיק. כסףהשופט מ

 ,אודות חבר שלהעל בשלב כלשהו היא אף סיפרה לו . המבוסס על היכרותו האישית עימה

העניין התגלה לאחר שמשפחתו של . מאסר על תנאי, בשל אי הבנה, שלטענתה הופעל כנגדו

 33הם חשפו , לתמיכה בטענתם. החבר טענה שהשופט מחזיק את בנם בכלא ללא עילה בדין

השופט התפטר מתפקידו זמן קצר לאחר . עמודים של מיילים בין השופט ובין אותה נאשמת

   35.פרסום העניין

                                                
32 Public Reprimand of Terry, North Carolina Judicial Standards Commission, Inquiry No. 08-234, April 1 2009 .

  : ניתן לקרוא בכתובת
pdf.234-08jsc/publicreprimands/jsc/coa/public/www/us.nc.state.aoc.www://http)  10.11.2013נבדק לאחרונה ביום .(  

 .  לעיל14הערת שוליים ,  Belmas:לתיאור המקרה ראו 33
 .148' בעמ, שם 34
35 Judge Herbert B. Dixon, The Black Hole Effect: When Internet Use and Judicial Ethics Collide, 49 JUDGES J. 

38 (2010) (citing Katheryn Hayes Tucker, Ga. Judge Steps Down Following Questions About Facebook 
Relationship with Defendant, LAW.CoM (Jan.7, 2010). ניתן לקרוא בכתובת  :  

1=slreturn&7652986120243=id?jsp.article/jsp/com.law.www://http)  האתר מאפשר קריאת . 10.11.2013נבדק לאחרונה ביום
  ). הכתבה בתשלום
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 פרצה כשהסתבר השערוריי, דר עניין השימוש ברשתות חברתיותשם טרם הוס, תבצרפ  .23

: כמו, "ציוצים"הם החליפו ביניהם . ששני שופטים התבדחו בטוויטר במהלך דיון משפטי

כמה שווה שופט נרגז שחונק את הנשיא של בית המשפט "; "נראה שגרמתי לעד לבכות"

".  דבר שנאמר בדיון בשעתיים האחרונותלא הקשבתי לשום"וגם , "?במהלך דיון משפטי

לפחות ,  להשתמש ברשתות חברתיותשופטים רשאיםהסיפור עורר דיון ציבורי בשאלה אם 

  36.במהלך דיונים משפטיים

  

חשוב לציין שבכל המקרים האלה לא עצם השימוש ברשת החברתית הוא שהוביל   .24

 ההפרות הנזכרות במקרים אלה .אלא אופן השימוש ברשת החברתית, להפרה של כללי האתיקה

מהוות הפרה של כללי האתיקה גם אם היו נעשות בדרך , ככל הנראה, והיו, הן חמורות

יכול שייטען שהרשתות החברתיות אפשרו לשופטים להפר את כללי , יחד עם זאת". רגילה"ה

-  באשיחה פנים מול פנים עם, למשל,  צריכים לנהלהיוהאתיקה בקלות רבה יותר מאשר אילו 

  . כוחו של בעל דין או עם נאשמת

  

במיוחד אלה המגבילות (על חלק מחוות הדעת של ועדות האתיקה עוד חשוב לציין כי   .25

או (בפייסבוק " חברות"נטען כי עצם הקביעה שה, כך. נמתחה ביקורת) קשר עם עורכי דין

במקרים ו, היא עילה ליידוע צדדים להליך המתנהל לפני השופט) ברשת חברתית אחרת

הטענה המרכזית היא שאין מדובר בהכרח . היא בעייתית וגורפת, לפסלות השופט, מסוימים

וכי יש מקום להפעיל לגבי הרשתות החברתיות את אותו שיקול , בחברות המצדיקה פסלות

טיבו של הקשר הוא כזה העשוי האם הוא סבור ש, היינו, דעת שיש לשופט במצב הרגיל

 עוד נטען כי לשימוש 37. את ההליך באובייקטיביות וללא משוא פניםלהשפיע על יכולתו לנהל

. ברשתות החברתיות יש הקשרים חיוביים הנובעים מכך שאין הצדקה לנתק שופט מסביבתו

ובהחלפת דעות ומידע בין , שפייסבוק יכול לסייע בשמירה על קשר עם קולגות, למשל, נטען

אמצעי להגביר את אמון הציבור במערכת וכי פייסבוק יכול להוות ; שופטים ומשפטנים

נטען כי פייסבוק הוא אמצעי לגיטימי לשמירה על , במדינות בהן שופטים נבחרים. המשפט

ההגבלה על , לפי הטענה.  ביקורת נוספת התייחסה לאוטונומיה של השופטים38.יתרון פוליטי

                                                
 ,Frank Johannès, Quand deux magistrats plaisantent sur Twitter pendant une audience en cour d’assises,  ראו 36

Le Monde, 28 November 2012. .ניתן לקרוא את הכתבה באתר :  
-magistrats-ntree-echanges-tweets-des-apres-ouverte-enquete//28/112012/article/societe/fr.lemonde.www://http

html.3224_1797276_assises-d-proces-un-durant)  10.11.2013נבדק לאחרונה ביום .(  
  . 628' בעמ,  לעיל10הערת שוליים , Hull,  ראו37
 ,Judge Gena Slaughter & John G. Browning, Social Networking Dos and Don't for Lawyers and Judges,  ראו38

73 TEX. B.J. 192, 193-194 (2010)  .להלן :Slaughter & Browning .  
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בהיותם , הםשל עורכי דין פוגעת באוטונומיה של" חברות"האפשרות של שופטים לאשר 

   39.ושל מי לא" חברים"להיות הגורמים המתאימים ביותר להחליט של מי הם מעוניינים 

  

, רווחות העמדות הקוראות לשימוש מושכל ברשתות החברתיות, לצד קריאות אלה  .26

ניתן יהיה לגרום לפסילת שופט על ידי חשיפה נטען כי , כך למשל. בשל הסכנות שהן מעוררות

עמוד הפייסבוק עצמו עשוי . שיפגע בעצמאות שיקול הדעת שלו, ולא קבילקביל , של מידע

, בנוסף. לשמש פלטפורמה לפגיעה בשופט או במערכת המשפט על ידי פרסום הערות פוגעניות

 ושהוא עצמו ביקש –האפשרויות הטכנולוגיות עשויות לגרום לכך שמידע הקשור בשופט 

,  בפייסבוקtagעל ידי , למשל(פץ בקלות הלאה  יו–" חברים"להעבירו רק למספר מוגבל של 

חשש נוסף הוא שעורכי דין ). מועברת תמונה לכל החברים של כל מי שמופיע בתמונה

של שופט יפיקו מכך רווח אישי או כלכלי הנובע מעצם חברותם עימו " חברים"המופיעים כ

 הוא עד כמה נושא השנוי במחלוקת). פומבית, בשל טיבן של הרשתות החברתיות, שהיא(

. שופט יכול לעשות שימוש ברשתות חברתיות כדי להשיג מידע על עורכי דין או נאשמים

שלה בפייסבוק עוזרת לה לוודא " חברים"ציינה כי העובדה שעורכי דין , למשל, שופטת אחת

 ה דין ביקשכתהיא מתארת מקרה שבו עור, כך. שפטשהם אינם משקרים בפניותיהם לבית המ

אך , השופטת נענתה לבקשה. פט הקבוע לפניה בשל מותו של קרוב משפחהדחייה של מש

 ה כי ראתה תמונות בפייסבוק של אותהשופטת דחתה אותה וציינה, כשהגיעה בקשה נוספת

נטען כי שופטים משתמשים ברשתות החברתיות כדי לעקוב אחרי ,  בדומה40. דין מבלהכתעור

  41.נאשמים המצויים בתקופת תנאי

  

                                                
ערב בפועלו של המחבר עצמו מבקר גישה זו וטוען כי גם אם ככלל לא ראוי להת, יחד עם זאת. 291' בעמ,  לעיל12הערת שוליים , Jones,  ראו39

, עוד מציין המחבר כי שופטים מסכימים בנקודת זמן לכבול עצמם. יש מקום להגבלתו כאשר פעולותיו פוגעות בציבור, שופט ברשתות חברתיות
, שם, ))future oriented consent" (הסכמה לעתיד"המחבר משתמש ברעיון של ה(כדי שלא יוכלו לקבל החלטות מסוימות במועד עתידי 

 . 294-291' בעמ
 . 194' בעמ,  לעיל38הערת שוליים , Slaughter & Browning ראו 40
בפייסבוק כדי שהיא תוכל לבחון את " חבריה"אף נמסר כי שופטת בבית משפט לנוער מחייבת את הקטינים הנאשמים להיות . שם, שם 41

 .  התנהגות לא הולמת שתצדיק זימונם לבית המשפטהתנהגותם ברשת החברתית וכל סימן המעיד על
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  לי האתיקה לשופטיםפרשנות כל

כללי : להלן (2007- ז"תשסה, בישיבותיה בחנה הוועדה את כללי האתיקה לשופטים  .1

ואת מידת התאמתם לנושא השימוש של שופטים , )כללי האתיקה לשופטים אוהאתיקה 

או ,  לשנות את כללי האתיקההאפשרותעוד עמדה הוועדה על .  מקוונותברשתות חברתיות

לצורך התמודדות עם שאלות אתיות שעשויות להתעורר עקב , ייחודייםלהוסיף כללי אתיקה 

, וההסדרים השונים שנקבעו, המידע ההשוואתי עמד בפני הוועדה. השימוש ברשתות חברתיות

  . העמדו ביסוד דיוני, בעיקר בארצות הברית

  

הוק לשם - הוועדה ממליצה שכללי האתיקה לא ישּונו אד, לאחר בחינת הנושא  .2

כיוון שדיוני הוועדה העלו כי תחום הרשתות החברתיות , זאת. לנושא ייחודי זההתאמתם 

שינוי של , ועל כן,  בתהליך מתמיד של התפתחות והתגבשותיםמצוי, והאינטרנט בפרט, בכלל

כללי האתיקה כיום עשוי להתאים לתקופה מוגבלת ולשינויים הטכנולוגיים המוכרים כיום 

מעלה כי חלק הארי של , כפי שיובהר בהרחבה להלן,  האתיקהבחינת כללי. יתירה מזו. בלבד

ובלשון הניתנת לפרשנות , ברמה גבוהה יחסית של הפשטה, הכללים מנוסח באופן כוללני

הוועדה סבורה שניתן לפרש את הכללים באופן שיענה , לפיכך. המתאימה עצמה לרוח התקופה

בעקבות שימוש ברשתות חברתיות , או עשויות להתעורר, על השאלות המיוחדות שהתעוררו

  . על ידי שופטים

  

על הצורך לפרש את הכללים ברוח המציאות המשתנה עמדה גם הוועדה ששקדה על   .3

  :כי, במבוא לכללי האתיקה, בקובעה, ניסוח הכללים

  

כללי האתיקה לשופטים אינם בבחינת חי הנושא את עצמו ואין "
, השכל הישר, וןההיגי, המוסר, הדין. הם מנותקים מסביבתם

המסורת וניסיון החיים שהדריכו שופטים בעבר יוסיפו 
פירושם של הכללים : יתר על כן... להדריכנו גם בימים יבואו

  ".  ייעשה לא אך כלשונם אלא כרוח הנושבת בהם
  

כללי האתיקה : "הקובע כי, לכללי האתיקה) א(2עיקרון זה קיבל ביטוי גם בסעיף   

ם תפישות עומק ערכיות ומוסריות המהוות תשתית למעשה לשופטים משקפים ומבטאי

כללים אלה מגבשים עיקרים ועקרונות . השפיטה ולדרכי התנהגותו ואורחותיו של השופט

בהתאם ...". מנחים השאובים ממסורת עתיקת יומין והמתאימים עצמם לזמננו ולמקומנו

לוגיים שאנו עדים להם בעת יש לפרש את כללי האתיקה ברוח השינויים הטכנו, לעקרונות אלה

  . האחרונה
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המבטאות תפיסות " נורמות יסוד"עיון בכללי האתיקה לשופטים מעלה כי הם מכילים   .4

ונורמות , נורמות הקשורות באורחות חייהם של השופטים; עומק ביחס למעשה השפיטה

). ופטיםמבוא לכללי האתיקה לש, ראו(יום - העוסקות בסוגיות מעשיות הקשורות לחיי היום

הוועדה בחנה את . אלה כאלה רלוונטיים לסוגיית השימוש של שופטים ברשתות חברתיות

ואשר צפוי , ובחרה להביא דוגמאות לנורמות שיש להן נגיעה ישירה לנושא, הנורמות השונות

הוועדה סבורה שמן הראוי לפרש . כי יהיה מקום לפרשן בעתיד בהתאם לסוגיות שתתעוררנה

  . מן השטחשיעלו בהתאם לצרכים , ה למקרהאת הכללים ממקר

  

שורה של כללים מכללי האתיקה עשויים להתעורר בעת שימוש של שופטים ברשתות   .5

המדגימה את האופן בו ניתן , הרשימה המובאת להלן היא רשימה חלקית בלבד. החברתיות

גבר השימוש ככל שי, יש להניח כי המציאות תזמן דילמות חדשות. לפרש את הכללים הקיימים

  . של שופטים ברשתות החברתיות

  

  הוראות היסוד

) א(2סעיף .  מגבשים את הוראות היסוד לכללי האתיקה'כללים המנויים בפרק אה  .6

ג דרכו על פי הדין ובהתאם לכללים אלה וישווה נגד "לכללי האתיקה קובע כי כל שופט  ינֵה

קובע ) ב(2סעיף , בדומה". השופטתעיניו כל העת את הצורך לקיים את אמון הציבור ברשות 

היה והתנהגותו של שופט בניגוד , כי ניתן יהיה להגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים

עולה כדי התנהגות של שופט שלא כהלכה במילוי תפקידו או כדי התנהגות שאינה "לכללים 

ושה שופט בהכריעו בדין ע"קובע כי ) ב(3סעיף ". הולמת את מעמדו של שופט בישראל

מחובתו של שופט לפעול ביושר . להגשמתו של שלטון החוק תוך שמירה על זכויות האדם

ותוך הקפדה על התנהגות שיש בה כדי לקיים ואף להגביר , לשוויון הכל לפני החוק, ובהגינות

כי , באופן כללי, קובע) א(7 סעיף ."את האמון בשיטת המשפט בכלל ובמעשה השפיטה בפרט

 ממעשים שאינם הולמים מעמדו של שופט או העלולים לפגוע בדימויה של שופט יימנע"

  ". מערכת השיפוט

  

מאחר שהוראות אלה . הוראות היסוד מתוות אידיאלים לאורם על שופטים לנהג דרכם  

הן חלות , אלא חלות על שופטים בכל מעשיהם היומיומיים, אינן מוגבלות לעשייה השיפוטית

נגד עיניו כל העת "החובה המוטלת על שופט לשוות .  של שופטיםגם על התקשרויות חברתיות

מחייבת ) לכללי האתיקה) א(2סעיף " (את הצורך לקיים את אמון הציבור ברשות השופטת

על שופט או שופטת המתחברים לרשת , כך. נקיטת משנה זהירות בשימוש ברשתות חברתיות

 ה רשת חברתית ולהגדיר בקפידהחברתית מוטלת חובה לברר את הגדרות הפרטיות של אות

ככל שהפעילות של שופטים ברשת , מטבע הדברים.  את מידת הפרטיות של חשבונםובחומרה
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ככל שהפעילות של שופטים ,  ובפרט–" חברים"החברתית חשופה למספר גדול יותר של 

 כך נדרשת הקפדה –גדול יותר של צופים שאין לשופטים שליטה על זהותם חשופה למספר 

הגדרות , במובן זה.  יותר על התכנים והמסרים אותם השופטים כוללים בחשבונם הפרטירבה

ככל שהגדרות , לפיכך. בה נערכת שיחה בין השופט למכריו" אכסניה"הפרטיות משולות ל

, הפרטיות מחמירות יותר ומאפשרות לשופטים שליטה על זהותם של אלה הנחשפים לחשבונם

בתמונה ; בין אם בתוכן המועלה על ידו(עברים על ידי השופט להניח שהמסרים המויהיה ניתן 

 like- או בלחיצה על כפתור כדוגמת כפתור ה; בתגובה לאמירה של אחר; שהוא מפיץ

ובהתחשב , יחד עם זאת. משולים לדברים שיאמר השופט בשיחה סגורה עם מכרים) בפייסבוק

חשוב מאוד ששופטים , השונותבכך שיש הבדלים בהגדרות הפרטיות בין הרשתות החברתיות 

העושים שימוש ברשתות חברתיות יניחו שכל התבטאות שלהם ברשת היא פומבית ויש לה 

כדי למנוע מצב של התנהגות , בפומביכל מגבלה שהיה השופט גוזר על עצמו , משכך. תיעוד

, או שיש בה כדי לסכן את אמון הציבור ברשות השופטת, שאינה הולמת את מעמדו כשופט

   .חול גם בעולם הוירטואלית

  

  קשרים חברתיים

כללי האתיקה הפרטניים מסייעים אף הם בתחימת גבולות הפעילות של שופטים   .7

אין מוטל עליו לנתק את קשריו ,  קובע כי משמּונה שופט לכהונה16ל כל. ברשתות החברתיות

שופט כי ייזהר ראוי לו ל", קובע הכלל, עם זאת. לרבות קשרים עם עורכי דין, החברתיים

בקשריו החברתיים וייתן דעתו כיצד עשויות הבריות לפרש את הימצאותו בחברת אדם מסוים 

, ככלל. השאלה היא כיצד מתאימים את הכלל האמור לרשת החברתית". או בחברה מסוימת

הוועדה סבורה שאין מקום להטיל על שופטים חובה לסגור את חשבונם ברשת החברתית שעה 

על , יחד עם זאת. כשם שאין מוטלת עליהם חובה לנתק את קשריהם החברתיים, טשמונו לשיפו

ולדאוג לכך לבחון את הגדרות הפרטיות בחשבון מוטלת האחריות השופט או השופטת 

ת אבאחריות השופטים לבדוק , כמו כן. מחמירותשהחשבון ינוהל בהתאם להגדרות פרטיות 

, כפי שהצגנו בפרק המשפט המשווה. ם שלהבחשבון הרשת החברתית" חברים"רשימת ה

של עורך דין המופיע " חבר"ועדות אתיקה שונות התחבטו בשאלה האם שופט רשאי להיות 

עם " חברות"המלצת הוועדה היא כי מן הראוי להימנע מ, ככלל. מולו או עתיד להופיע מולו

לא דין שממילא רק לעורך " חברות"שופט יוכל לאשר , לפיכך. עורך דין המופיע בפני השופט

מכך שאין ערובה לכך שעורך דין זו נובעת הגבלה .  בפניו בשל ההכרות הקיימת ביניהםיופיע

מן הרצון למנוע מצב בו שופט ו ,שאינו מופיע כיום בפני השופט לא יופיע בפניו בעתיד

   .ת משבת בעניין מסויםלמידע חסוי שעשוי להוביל למניעּו, דרך חשבונו של עורך הדין, ייחשף
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 מחייבת שופטים לנקוט משנה זהירות בבואם להצטרף 16רשנות כלל פ, באותה מידה  

בבואם להצטרף או להביע תמיכה ברשת החברתית ,  ובכלל זאת–כחברים לחשבון של אחרים 

גופים מסחריים או התנדבותיים או גופים העוסקים בייזום הליכים , קבוצות, של ארגונים

קובע כי ) א(17כלל . כללי האתיקה לשופטים רלוונטיים כאן ל19-  ו17כללים . משפטיים

שופט לא יהא מעורב בפעילות פוליטית או מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה או בגוף פוליטי "

לא ייטול שופט חלק באירוע הנערך על ידי מפלגה או גוף "מוסיף כי ) ב(17סעיף ". אחר

הוועדה סבורה כי יש מקום ". או מפלגתיתאו במסגרת אחרת שלה זהות פוליטית , פוליטי אחר

ראוי " מעורבות בפעילות פוליטית או מפלגתית", כך. לפרש סעיפים אלה פרשנות מרחיבה

, משלוח לינק לכתבה או לפרסום כלשהו של מפלגה או אודותיה, שתכלול גם הבעת עמדה

 בין השופט  וכהנה פעולות העשויות לרמז על קשר או על תמיכה,like- לחיצה על כפתור ה

  . לבין המפלגה או הגוף המזוהה פוליטית

  

  הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי

הפרק החמישי בכללי האתיקה לשופטים עניינו הימנעות מן השימוש במעמד השיפוטי   .8

מטרת הסעיפים המנויים בפרק זה להנחות את השופטים באשר למצבים בהם . שלא למטרתו

. ולהזהירם מפני הפקת טובת הנאה ממעמדם כשופטים, יפוטיניתן לעשות שימוש בתואר הש

הגם שהמלצת הוועדה היא שלא למנוע משופטים את האפשרות להשתמש , בהקשר שלפנינו

הוועדה סבורה שמן הראוי ששופטים יזהו את חשבונם ללא ציון תוארם , ברשתות החברתיות

יר מכתבים פרטי ובכרטיס ביקור מתיר לשופטים לציין בני) ג(20למרות שכלל , זאת. השיפוטי

, אופי חברתי, ככלל, הוועדה סבורה כי מאחר שהרשת החברתית נושאת. את היותם שופטים

  . אין מקום לעשות שימוש בתואר השיפוטי

  

  השופט ואמצעי התקשורת

מספר . הפרק השמיני לכללי האתיקה לשופטים עניינו השופט ואמצעי התקשורת  .9

 39כלל .  מחייבים פרשנות המותאמת לשימוש ברשתות חברתיותכללים המנויים בפרק זה

הוועדה סבורה כי יש לפרש את המונח . מסדיר את המגעים בין שופט לבין אמצעי התקשורת

בעיקר , זאת. שכולל גם את האינטרנט והרשתות החברתיות, באופן רחב" אמצעי התקשורת"

ותפוצת ,  תקשורת משתנות תדירמשום שבעידן האינטרנט ההגדרות המסורתיות של אמצעי

ההנחיה הקבועה , לגישת הוועדה, לפיכך. המידע אינה מוגבלת לאמצעי התקשורת הקלאסיים

על דרך הכלל אין שופט . שופט אומר דברו בפסקי דין ובהחלטות"לפיה , )א(39בסעיף 

גרת  גם על האפשרות להביע עמדה במסצריכה לחול" מתראיין ואין הוא מוסר מידע לתקשורת

במסגרת האינטרנט או הרשתות ) הקשור בעבודה השיפוטית(או למסור מידע , הרשת החברתית

לא ישלחו לינק לפסק ; מוצע כי שופטים לא יביעו עמדתם ברשת החברתית, לפיכך. החברתיות
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כאמור בכלל , אלא באמצעות דוברות בית המשפט בלבד(דין שלהם דרך הרשת החברתית 

 במסגרת חשבון הרשת החברתית –בה על דברים שפורסמו עליהם ולא ימסרו תגו, ))ב(39

 אלא –או בטוקבק לכתבה שפורסמה עליהם , חשבון הרשת החברתית של אחרים, שלהם

  ). לכללי האתיקה לשופטים) א(40כאמור בכלל (באמצעות דוברות בתי המשפט 

  

המתיר , לכללי האתיקה לשופטים) ג(40הוועדה מציעה עוד לפרש בצמצום את כלל   

נתבקשה תגובתו של שופט "אם , לשופטים למסור תגובה שלא באמצעות דוברות בתי המשפט

- ובפי השופט תגובה חד, על מידע שהעדר תגובה מיידית עליו עלול לגרום נזק שאינו הפיך

הוועדה סבורה שמיידיות העברת המידע ". משמעית שיש בה כדי להביא את הענין לסיומו

יש לפרשו בצמצום , על כן. יה לפתוח פתח רחב מדי לשימוש בסעיף זהבעידן המודרני עשו

  . ולאפשר תגובה ללא ידיעת דוברות בתי המשפט במקרים חריגים וקיצוניים בלבד, ניכר
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  מסקנות והמלצות : סיכום

  

מספר משך הוועדה המייעצת בחנה את נושא השימוש של שופטים ברשתות חברתיות   .1

הזמן הזה בחנה הוועדה את האופן שבו התייחסו מדינות אחרות בפרק , כאמור. חודשים

בפרק . עיקר הממצאים הובאו לעיל. וכן קיימה מספר שיחות לא פורמליות עם שופטים, לנושא

  . יפורטו בתמצית המסקנות וההמלצות המרכזיות של הוועדה, מסכם זה

  

  עצם השימוש ברשתות החברתיות

.  למנוע שימוש של שופטים ברשתות החברתיותהוועדה סבורה שאין מקום, ככלל  .2

 את חברי הוועדה למסקנה שהרשתות החברתיות הבחינת מכלול החומרים הרלוונטיים הוביל

לצד , יחד עם זאת. שיש להניח שהשימוש בו יתרחב בעתיד, הפכו לכלי תקשורת משמעותי

של שופטים מוש באשר לשי התנהגות הוועדה סבורה שיש מקום לגבש כללי, ההיתר העקרוני

   .ברשתות החברתיות

  

  ציון התואר השיפוטי

הוועדה מציעה כי השימוש של שופטים ברשתות החברתיות ייעשה ללא ציון תוארם   .3

ואינו , ובדה שהשימוש ברשתות החברתיות הוא חברתי ופרטי באופיונוכח הע, זאת. השיפוטי

מציעה שלא ניתן יהיה לגלוש הוועדה אף , בהקשר זה. נוגע לחייו המקצועיים של השופט

בכדי ליצור את , )כפי שהדבר מוגדר כיום(באתרי רשתות חברתיות ממחשבי בתי המשפט 

   .ההבחנה בין הפעילות השיפוטית לפעילות הפרטית ברשת חברתית כלשהי

  

  הרחבת בסיס הידע של השופטים טרם השימוש ברשתות החברתיות

י עיון באשר לשימוש באינטרנט בכלל הוועדה ממליצה על עריכת הרצאות וימ  .4 

יום עיון /מוצע כי כל השופטים יהיו מחויבים להשתתף בהרצאה. וברשתות החברתיות בפרט

מסקנה זו מבוססת על כך שמרבית המשתמשים באינטרנט וברשתות החברתיות אינם . כאמור

ות להגביל ואינם מודעים לאפשרויות השונ, מודעים למכלול הסיכונים הטמונים בשימוש זה

חשוב לציין בהקשר זה כי חלק מן הרשתות . את חשיפת המידע הפרטי המועלה לרשת

כך שבתנאים , כוללות אפשרויות נרחבות להגבלת המידע, ובראשן פייסבוק, החברתיות

השימוש באפשרויות אלה מחייב . מסוימים מתאפשרת שליטה טובה יחסית על הפצת המידע

לשם כך מציעה הוועדה כי . ת בקיום הרצאות וימי עיון לעניין זהולכן ישנה חשיבו, והבנהידע 

  . עותק ממסמך זה יועבר גם למכון להשתלמות שופטים
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ימי עיון / של הרצאותםבסיומ" ערכה למשתמש"וידו בעוד מוצע כי השופטים יצ  

מידע לגבי , ובכלל זה, ערכה זו תכיל מידע חיוני לגבי רשתות חברתיות מרכזיות. כאמור

כך שתתאפשר שליטה , אופן בו ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל של הרשת החברתיתה

   42.טובה יותר על תפוצת המידע המועלה לרשת

  

  עם עורכי דין" חברות"

ועדה סבורה וה, השימוש ברשתות החברתיותהגם שהוועדה אינה ממליצה על מניעת   .5

רק " חברות"כך ששופט יאשר , יןשיש מקום להגביל את החברות של שופטים עם עורכי ד

להגבלה היא שאין הסיבה  .ההכרות הקיימת ביניהםו מופיע בפניו בשל לעורך דין שממילא אינ

. לא יופיע בפניו בעתיד, גם אם אינו מופיע כיום בפני השופט, ערובה לכך שעורך דין כלשהו

בה מרבית ובהתחשב בכך שישראל היא מדינת ש, במציאות הישראלית, לגישת הוועדה

 לש חשש עלולה לעורר ברשת חברתית חברות, השופטים מגיעים מהמיליה של עורכי הדין

, כי הוועדה סבורה כי חברות עם עורכי דין, יחד עם זאת יובהר .פגיעה במראית פני הצדק

נושא פסלות שופטים בעקבות . אינה מהווה עילה לפסלות אוטומטית של שופטים, כשלעצמה

ישנם שיקולים . וטרם הוכרע באופן חד משמעי, בעולם, כאמור, רתיות נדוןשימוש ברשתות חב

, עם זאת, ברי. ויש להניח שהם יתבררו במשך הזמן, שונים המשפיעים על ההכרעה בשאלה זו

תהא כפופה לכללי הפסלות והמניעות , ככל חברות אחרת, ברשתות החברתיותחברות כי 

חובות הגילוי והבירור שיידרשו כתוצאה ה בדבר נושא זה מעלה את השאל, בנוסף. הרגילים

  . בין שופטים לעורכי דין או בעלי דיןוירטואלית מחברות 

  

  מגבלות על השימוש ברשתות החברתיות

 ריך להיות מוגבל לשימושצברשתות החברתיות הוועדה סבורה שהשימוש , ככלל  .6

פרסום תמונה או סטטוס מנע על שופטים להימ, כך. יחולו כללי האתיקה לשופטים עליו, פרטי

. שיש בהם כדי לפגוע במעמדם המקצועי או באמון הציבור ברשות השופטת ובמעשה השפיטה

כללים האוסרים על בהתאם ל,  למשלכך. על השימוש יחולו כללי האתיקה הפרטניים, בנוסף

ה מתמיכו, על שופטים להימנע מהתבטאויות פוליטיות, )19-  ו17כללים (פעילות פוליטית 

שופטים לא יתבטאו ברשתות , בנוסף. בגופים פוליטיים או בהתבטאויות פוליטיות של אחרים

יהא עליהם להימנע מצפיה בעמוד הרשת ; החברתיות בנוגע לעניין התלוי ועומד בפניהם

ייאסר השימוש ו, החברתית של צדדים להליך המתנהל בפניהם או של עדים המעידים בפניהם

  .  להשיג מידע בנוגע לעניין התלוי ועומד לפניהםברשתות החברתיות כדי 

                                                
 .Comm :לדוגמה לערכה שהוכנה בארצות הברית לשם הכוונת בתי משפט אודות השימוש של עובדים משפטיים ברשתות החברתיות ראו  42
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  הרשת החברתית כאמצעי תקשורת

הוועדה מציעה לפרש בהרחבה את כללי האתיקה המתייחסים לשופט ולאמצעי   .7

לרשת יוכלו להעלות שופטים לא מוצע כי , כך). פרק שמיני לכללי האתיקה(התקשורת 

. ן תותר באמצעות דוברות בתי המשפט בלבדוהפצתם של פסקי די, החברתית פסקי דין שכתבו

שופטים לא יביעו עמדתם בנושאים מקצועיים במסגרת הרשת החברתית ולא מוצע כי , בנוסף

בכפוף  (ימסרו תגובה על דברים שפורסמו אודותיהם אלא באמצעות דוברות בתי המשפט

  ).  לעיללחריגים מיוחדים שפורטו בהתייחסות לכללי האתיקה

  

  קת המחשוב של הנהלת בתי המשפטמעורבות מחל

חלק ניכר מדיוני הוועדה הוקדשו לבחינת הסכנות הטמונות בשימוש לא מודע   .8

ר נמרוד קוזלובסקי פרש בפני חברי הוועדה שורה של תסריטים "ד ד"עו. ברשתות החברתיות

קיימת אפשרות של , למשל, כך. שעשויים להיות בעייתיים מבחינת פרסום של מידע רגיש

או " פוסט"פרסום ב; יצה והשתלטות על חשבונות של שופטים ברשתות החברתיותפר

להיות מפורסם גם המיקום הגיאוגרפי של אותו שופט עשוי בפייסבוק של שופט " סטטוס"

וקיימת אפשרות ;  דבר העשוי להיות בעייתי מבחינת שופטים מאובטחים–בעת הפרסום 

 שיש יישומים שונים המחוברים הב העובדלהתחקות אחר מעשים והעדפות של שופטים עק

.  שימוש מושכל ברשת החברתיתעםלהימנע יכול חלק מן הסכנות הללו . לרשתות החברתיות

מוצע כי מחלקת , כדי לוודא שמידע ארגוני רגיש אינו חשוף לפרצות של אבטחת מידע, אולם

בידיה הנתונות ותבחן את האפשרויות , המיחשוב תהא מעורבת בהכנת ימי העיון לשופטים

יש מקום לבחון את , בנוסף. רשתות החברתיותהעל המידע הארגוני בעידן לשם הגנה 

אודות שינויים חשובים ברשתות החברתיות על האפשרות שמחלקת המיחשוב תפיץ מידע יזום 

עדכונים כאמור יבטיחו שכל השופטים הבוחרים להשתמש ). ובפרט בהגדרות הפרטיות שלהן(

. לעדכן את חשבונם בהתאם לשינויים הטכנולוגיים והרגולטורייםיוכלו ות ברשתות החברתי

יועבר גם למחלקת המיחשוב ואבטחת  הוועדה מציעה כי עותק של מסמך מסכם זה, לפיכך

  . המידע בהנהלת בתי המשפט

  

  אמות מידה אתיות ומקצועיות ביחס לשימוש של עוזרים משפטיים ברשתות חברתיות

 במספר מקרים בהם עוזרים משפטיים הביעו העדה נתקלו חבריבמהלך עבודת הוו  .9

הואיל ומסירת . אודות תיקים תלויים ועומדים במסגרת דיונים ברשתות חברתיותעל עמדה 

הוועדה ,  לשופטים עימם עובדים העוזרים המשפטייםתמידע כגון זה עשויה להיות מיוחס

ל עוזרים משפטיים ברשתות ממליצה על הקמת ועדת משנה נוספת שתבחן את השימוש ש

   .חברתיות


