
נייר עמדה זה הינו פרי עבודתנו, סטודנטיות וסטודנטים בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, במהלך סדנה של 
 (.2012-2013פרי, שהתקיימה בשנת הלימודים תשע"ג )-פרופ' שולמית אלמוג והשופטת תמר נאות

בעשורים האחרונים הביאו שינויים טכנולוגיים רבים למציאות חדשה, המכונה "העידן הדיגיטלי". העידן הדיגיטלי החל 
בסוף שנות השמונים עם תפוצתם ההמונית של המחשב והאינטרנט. אחד השינויים המרכזיים שהביא עימו העידן 

השורה יכול בלחיצת כפתור פשוטה להיחשף לכמויות הדיגיטלי הוא הנגשת המידע והידע. הדרך שבה כיום כל אדם מן 
מידע בלתי נמדדות, היא כמעט בלתי נתפסת ביחס ל"עולם הישן" במקביל התמורות והחידושים מאפשרים לקצר 
תהליכים וזמני עבודה ולשפר את איכות החיים של כלל האוכלוסייה, בין היתר, בהיבט של פתוח קשרים חברתיים 

תיות וצמצום פערי המידע בין האוכלוסיות השונות. כמובן שלצד התועלת שצומחת כתוצאה באמצעות הרשתות החבר
מהגישה הרחבה למידע ברשת האינטרנט, מסתמנות מספר בעיות, ובהן הקושי להבחין בין מידע מהימן למידע לא 

 מבוסס או כוזב, הצפת מידע, קושי באחסון וקטלוג המידע הרב ועוד.

גיטלי לא פסח על עולם המשפט ועל תפקידי השופטים. בממשק שבין העידן הדיגיטלי לבין רישומו של העידן הדי
הפעילות השיפוטית עוסק נייר עמדה זה. רבות נכתב על מהות תפקידם של השופטים כמו גם על התהליך השיפוטי. 

שאלות רבות, וביניהן:  כדוגמא, בספרו "להיות שופט" מעלה המשנה לנשיא בית המשפט העליון )בדימוס( שלמה לוין,
האם השופטים אמורים להיות יעילים? מהו היחס הקיים בין יעילות ובין עשיית צדק? האם השופטים צריכים לשמש גם 

 כמנהלים? האם הדרישה ליעילות השופטים פוגעת בעצמאות השיפוטית? ועוד.

העידן הדיגיטלי לבין השיפוט, יסייע לכל אנו מקווים שהדיון הראשוני שאנו מציעים כאן, בדבר האינטרקציה שבין 
הגורמים המעורבים במלאכה לחשוב על הניצול האופטימאלי של המצאי הקיים, יסייע להיערך לקראת התמודדות עם 

 שמן הסתם עוד לפנינו. -"הכלים של המחר" ויסייע לדיונים עתידיים בנושא 

 דיגיטלי בעידן שיפוטלהורדת המסמך: 

 מנחים אקדמיים:

 פרופ' שולמית אלמוג

 פרי-השופטת תמר נאות

 

 סטודנטים חברי הסדנה:

 יוליה ויינשנקר

 שיר איתן

 תובל קיין

 תום דרומי חכים

 גיא סנדר

 רן צ'רנוביצקי

 דניאל שטקלמכר
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