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הקדמה.א

השופטיםמינויבתהליךהפרקעלהעומדותהעיקריותהסוגיותינותחוזהבמאמר
לבחירתוהשיקוליםהמידהאמותשלבהיבטוהןהמינויתהליךבהיבטהןבישראל
בראשותשופטיםלמינויהוועדהחברימקרבמשנהועדתהתמנתהלאחרונה.שופטים
תהליךשלובהיבטיםהמינויבסדרישינוייםלבחוןשנתבקשהזמיריצחקהשופט

.המינוי
הרשותעקרוןזהובכללשופטיםלמינויהקשוריםנושאיםמספרינותחוזהבמאמר
אישימזג,מקצועיתמיומנות)מהשופטהנדרשותהתכונות,המשקפתהשופטת
עלמוקדםשימוע,דיןעורכיידיעלמשוב,השופטכשירות,(אישיתוהתנהגות

.בירושליםהעבריתהאתיברסיסה,למשפטיםהפקולטה,למשפטיםפרופסור* שמתוךפרקעלמבוססזהמאמר1
עתיד)במשפטהצדקמערכת-שהסיטהעלשטרית'

.(להתפרסם
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,המינויבהליךהשקיפותערך,מקצועיתומיומנותכישוריםעלרקולאהשקפות
.יותרגבוהותלדרגותכפועלומינוילשפיטהלראשונהבפועלהמינויסוגית

:חשוביםהיבטיםלשלושההתייחסותתינתןשופטיםמינויבנושאהדיוןבמהלך

-הערכיההיבט;ושופטיוהעליוןהמשפטביתשלהחוקתיהמעמד-החוקתיההיבט

המשפטביתשלהשיקוףמידת-החברתיוההיבט;השפיטהמערכתשלהיסודערכי
להמלצותגםנתייחסהמאמרבמסגרת.הישראליתהחברהשלהשופטיםוהרכב
.זמיר2יצחקהשופטבראשותשופטיםשלהבחירהלסדריהוועדה

הצדקבמערכתמרכזיכמוסדהשופטים.ב

למרות.הצדקמערכתבניהולביותרוהמשמעותיותהמרכזיותהדמויותהנםהשופטים
,התובעיםכדוגמת,המשפטיבהליךחלקהנוטליםהגורמיםשלהרבהמספר

,מבחןוקצינימנהלאנשי,המשפטביתפקידי,העדים,הדיןעורכי,הסנגורים
האחריותאתבידיוהפקידשהציבור,האנושיהגורםאתהמהוויםאלוהםהשופטים
.משפטייםבסכסוכיםלהכרעההעליונה

החבותואת,פלילייםבהליכיםוהחפותהאשמהאתהקובעיםהםהשופטים
השופטים,השיפוטיבהליךהמושבעיםחברמשתתףשבהןבארצות.אזרחיםבעניינים

והכרעהההחלטותובקבלתהעובדותבשקילתהמושבעיםחברהדרכתעלמופקדים
בעניינים.הנאשםשלעונשואתהגוזרהואהשופט,האשמהקביעתלאחר.במשפט
ובמקרה,הזוכהלצדהניתןהסעדשלאופיואתהקובעיםהםהשופטים,אזרחיים
,וחוקתיתמנהליתבשפיטה.הפיצוישיעוראתקובעיםהם,פיצוייםהנוזהשסעד
ממשלפעולותמפניהאדםזכויותעלבשמירהומכריעבלעדיתפקידממלאהשופט

.המותריםהגבולותמןהחורגות
רבותפעמיםהשופטיםקובעים,בפניהםהמובאיםהענייניםשפיטתבמהלך
אופיו.פועליםהםשבההחברהשלאופיהאתומעצבים,חדשיםמשפטייםעקרונות

בהלשאתשנבחרואנשיםבאותםרבהבמידהתלויוחברהחברהבכלהצדקהליךשל
יהא,ואישיותיושרהעם,מקצועיתמבחינהמיומניםהםאם.שיפוטיותיבמשרות
הםכאשר,מירהבאותה.גבוההבאיכותיוצריםאועמםמביאיםהםשאותוהצדק

בצורההצדקינוהל,גבוהותמוסריותמידהאמותעלושומרים,אמיצים,עצמאיים
עשייה.חייםהםשבההחברהחוקיפיעל,הולמתמהגנהייהנולדיוןוהצדדים,הוגנת
,יסודערכיבמספרהשפיטהמערכתשלבדבקותהתלויההשפיטהמלאכתשלנאמנה

ועדתח"דו":להלן)(א"תשס,ירושלים)ליפטיםשלהבחירהלסדריהוועדהוחשבוןדין2
.רון-גיאיורםד"ועורובעשטייןאמנוןכ"חגםחבריםהיובוועדה.("זמיר

פיעלהנקבע,השופטשלהאישיושיסיתוכךעלעומד,ברקאהרן,העליוןהמשפטביתנשיא3
השיפוטיתההכרעהשלסבירותהבקביעתמכריעמרכיבמהווה,הנפשיומבנהואישיותו,חינוכו
.183-184(ז"תשמ)ערפולודעתקלקולברק'אראו.מגיעהואשאליה
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הגינותכולליםאלהערכים.המודרניותהמשפטשיטותרובשלבבסיסןהמונחים

תלות-ואיהמשפטבבתיהציבוראמת,נגישות,יעילות,השיפוטיבהליךוצדק
,עצמובפנימהערכיםאהדכלמקדמתאשרזוהיאראויהמשפטשיטת.שיפוטית4

.התנגשותשלמקרהבכלביניהםנכוןאיזוןומשיגה
פרוצדורלייםכלליםנוצרו,הדיןסדריהגינותואתהצדקעשייתאתלהבטיחכדי

לצייןחובה.המשפטבתיבידיסכסוכיםיוכרעושבהוהשיטההדרךלקביעתמיוחדים

לפגועעשויה,חשיבותוכלעל,הדיןסדריהגינותערךשלנוקשהפרשנותכי
הציבורבאמוןלפגיעהלהביאשעשוידבר,האמתבגילויאומשפטיםשלביעילותם

.המתנגשיםהערכיםביןמתאיםאיזוןלהשיגיש.המשפטבבתי
בתילניהוליעילמנגנוןהקמתנדרשת,השפיטהבמלאכתיעילותלהשיגבכדי
,כןכמו.והתביעההחקירהרשויותכמו,המשפטיתהמערכתמרכיביולשארהמשפט

בהקצאתצורךישלכךבנוסף.השופטיםשלבזמנםונבוןיעילבשימושצורךיש
לתחזוקת,המשפטביתלמערכת,לשיפוטמספיקאדםכוחלמימוןמספיקיםמשאבים
גםתלויההצדקמערכתשליעילותה.מודרניתניהולמערכתולהקמתמבנים

.המתדייניםידיעללרעהניצולםומניעתהפרוצדורהכללישלביעילותם
המשפטביתדלתותשלבפתיחתןובראשונהבראשנמצאתהנגישותשלחשיבותה

לציבורשיפוטשירותישלקיומםבחובהכוללתהמשפטבתישלנגישותם.לציבור
גםכמו,אמצעיםלחסרימשפטיסיועהמעניקיםגופיםשלקיומם,סבירהבעלות
עללהגןכדיהמשפטבתיאללפנותהאזרחיםשללזכותםהציבוריתהמודעותהגדלת

צרבישראלהניתןהמשפטיהסיועהיקף.להםשנגרמועוולותולתקןזכויותיהם
שעקרוןכדיזהבתחוםלשיפורמקוםיש.הנגישותבערךפגיעההמהווהדבר,למדי5

היוותההציבורית6הסניגוריהחוקהנהגת.הראויהבמידהבישראליישמרהנגישות
.גדוליםתקציבבקשיינתקלתהחוקהפעלתאך,חשובשיפור

ראווכן;8פרק,1הערהלעיל,שטריתראו,הצדקניהולשלהיסודייםהערכיםעלמפורטלדית4
העיוןכימיהרצאותקובץ"השיפוטיתהמערכתבמעהלומעשיותערכיותבעיות"שטרית'ש

S;80(ז"תשל,עורךשטרית'ש)ובמשמטבחקיקהוהתפתחויותחידודכם:ו"תשללשופטים .

Shetreet

"The Administration ofJustice: Practical Problems, Value Conflicts and
Shetnet "The Limits of.5;52(1979).Rev.1.UB. C13"Changing Concepts

Shetreet "Time.5;1(1979,Expeditious Justice" Eicpeditious Jwti~e (Carswell

:Shetreet

-

'Adjudication.5;129(1979)1.גDalhowie5"Standards of Justice
Honeur ofונestschri]17i"Challenges of

I

'

the

Present and Blueprints for the Future

Habscheid,מ295198

I

'

(

Germany1:א.
the:ראומשפטיסיועעל5 Worldwideת]Justice10Garth "Access.81שCappelletti.4ן

627(1978).Rev.2

~

Bu27"Make Righb Effective10

Movement

:ראוישראללגבי;

H:גםראו;!61((אק.634 .R . Lieberman "Israel ' s Legal Aid Law: Remedy for

413(1974).Rev1.Isr9"?

Injustice

,המשפטיהסיועחוקראוהישראלילחוק;

.1972-ב"תשל
.1995-ו"תשנ,הציבוריתהסניגוריהחוק6
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צריכההשופטתהרשות.השיפוטיבהליךמרכזיהואהשיפוטיתהתלות-איעקרון

השלטוןרשויותשתיעלבפיקוחתפקידהאתלבצעכדיתלויהובלחיעצמאיתלהיות
הנוהגהרשויותהפרדתמעקרוןשנובעכפי-והמחוקקת7המבצעת-האחרות
.בישראל

,המהותיתהתלות-איהוא,השיפוטיתהתלות-איעקרוןשלביותרהבולטההיבט

צצמיודהיינו
~
עקרוןשלזההיבטאולם,ההחלטותקבלתבתהליךהשופטיםשלם

עקרוןשלאחדהיבטרקעדייןמהווה,הגדולהחשיבותולמרות,השיפוטיתהתלות-אי
חיונייםהיבטיםקיימים,לעילשצויןכפי,זהלהיבטבנוסף.השיפוטיתהתלות-אי

התלות-אי,האישיתהתלות-איבכללם,השיפוטיתהתלות-אילעקרוןנוספים
יהיהשניתןכךזהבעיקרוןאותםלכלולחובהאשר,הפנימיתהתלות-ואיהקולקטיבית

.מושגית8מבחינה"עצמאית"כהשופטתהרשותאתלראות
מידתשלוהשאלה,תלויהבלתיהיאמסוימתבמדינהשפיטהמערכתאםהשאלה
ובהתנהגותםבאופייםגםאלא,בלבדהמדינהובחוקתבחוקתלויהאינהעצמאותה

החברתיבאקלים,הפוליטיבמבנה,השיפוטבמשרותהמחזיקיםהאנשיםשל
.מדינהבאותההנהוגותובמסורות

רקבחברהסכסוכיםלפתרוןכמוסדתפקידםבמסגרתלפעוליכוליםהמשפטבתי
ביתאםרקכזהמאמוןליהנותיכוליםהמשפטבתי.הציבורלאמוןזוכיםהםאם

בסכסוךההכרעהההליךואם,פניותוחסרעצמאיכגוףהציבורבעינינראההמשפט
כתוצאהגםמתחזקהמשפטבבתיהציבוראמון,כןעליתר.ונגישיעיל,הוגןהוא

גםאלאייעשהרקלאשהצדקלהבטיחשמטרתם,ופרקטיקותעקרונותממספר
הנוקשיםהמבתנים,ההנמקהחובתעקרון,"הפתוחותהדלתות"עקרוןביניהם.ייראה9

והאפשרותהמשקפתהשופטתהרשותעקרון,פניםמשואבשלשופטלפסילת
.המשפט0ןביתעלעיתונאיתלביקורת

.השופטיםמינויבשיטתרבהבמידהתלויוהרכבההשופטתהרשותשלאיכותה
בחירתאתלהבטיחהצורךהנומינוייםבהליךהשיקוליםבמערךהמכריעהשיקול

,הבחירהבהליךענייניםלאשיקוליםהסףעלולדחות,ביותרהמתאימיםהמועמדים
שצריךנוסףמכריעשיקול.נפוטיזםואף,אישיתחברות,פוליטיתהשתייכותכדוגמת

מונטסקיהשלמהתיאוריהחלק"היאשיפוטיתתלות-איעלשמירה,נתבPettenר"שדכפי7
המחוקקת,המבצעתלרשותההחלטותמקבלישלהמשולשתהחלוקה.הכוחלחלוקתבנוגע

בנוגעמסוימתעצמאותבעליהאאלהפועליםמגופיםאחדשכלהרעיוןעלמבוססתוהשופטת
Petren.(.ש.ש-שליתרגום)"לאחרים "The Independence ofthe Judiciary" Nelsinki.ל)

elmPos*a.
8(1994,ofithe Israeli Judicaly (Dordrect4ן")נ5IsraetחןSheetreet Justice.8

254-189.
(Staq:ראומאנגליהלדוגמאות9 ofthe

.

'

Appointment

andג,Trhl"0Shetreet

,

: Judges.8

204(1976,

ofthe

.iElsglish,!

Judica

" (Amsterdana'אס"ל2א5ש))נ.
,8Shetreet,אקק.187-165:ראובנושאלהרחבה10 supra note.
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המבצעתהרשותשליטתכילהבטיחהצורךהנו,הבחירהבהליךבחשבוןלהילקח

לרצותהמנקשתשופטתרשותשללעיצובהתגרוםלאהשופטתהרשותמינויבהליך
.האחרותהרשויותאת

,השופטיםשלוכןהעליוןהמשפטביתשלהנורמטיביהדרגשמבחינתלהעיריש
בתיובחוקהשפיטה:יסוד-בחוקמוסדרמעמדם.חוקתיולאחקיקתיהואהמעמד
כלפימשורייןאינוהשפיטה:יסוד-חוק.1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפט
.חקיקתיתהינההשופטיםשלהנורמטיביהדרגהגדרתכןועלהכנסתשלחקיקה

אתלשנותיכולה,מיוהדברובולא,הכנסתשלרגילהשחקיקההיאהדברמשמעות

סמכויות,לומררוצה.כהונתםותנאיהשופטיםמעמדואתהעליוןהמשפטביתסמכות
.רגילברובלשנותםניתןולכןמשורייןיסוד-בחוקאובחוקהמעוגנותאינןהשופטים
החוקתיתההגנהבהיעדר.לתיקונוהדרושוהרובהחוקשינוילענייןהיאהנפקות
,העליוןהמשפטביתפסיקתלפיכיאף,רגילברוביסוד-חוקילשנותניתן,והשריון
,אלטרנטיביתבדרךזולסוגיהלגשתניתן.מהותיותחלהגבלותכפוףכזהתיקון
זכותעלמנויותהבלחיהזכויותבמסגרתמגןוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשלפיה
ביתשלהנורמטיביהמעמדזופרשנותמכוח.תלויהבלתירשותבפנילהישפטהאזרח
.'חקיקתי2כדרגולאחוקתיכדרגייחשבוהשופטיםהמשפט

הבחירהוהליךהבחירהועדת:הממנותהרשויות.ג

זוסיווגשיטת.ההליךשלטבעופיעללסיווגניתניםשופטיםבחירתוהליכינהלי
שהיאאומינויעל,בחירותעלמבוססתהשופטיםבחירתאם,השאלהעלמבוססת
אלולשאלהבהתאםגםלמיוןניתנותשופטיםבהירתשלהשיטות.'כלאיים3שיטת

הנםזומשימהעלאמוניםלהיותהעשוייםהגופים.בשופטיםבוחריםממשלגופי
כילזכורצריך.הדיןעורכילשכתאוהמחוקקת,השופטתהרשות,המבצעתהרשות
בלתיפרקטיקותאותןוביןהשופטיםלבחירתהרשמיותהסמכויותביןהבחנהקחמת

יכולההרשמיתהסמכות.השופטיםבחירתבהליךלמעשההלכההמיושמותרשמיות

.57(א3ר"פ,הכיסתר"ע'נהופיע96/3434צ"בג11
מנויותהכלתיהזכויותעלההגנהלעניין.7פרק.1הערהלעיל,שטריתראוזוגישהלפירוט12

פרשנות:גכרך,ד"תשנ)כמשפטפרסונותברק'אראווחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקמכוח
"החוקתיתהמהפכהשלהיקפהעל-מנויותהבלתיהזכויות"סומר'ה;225,454-456(חוקתית

כזכותלערכאותהגישהזכותאתלהזכירגםניתןזהבהקשר.324-326(ו"תשנ)כחמשפטים
95/733א"עוכן;(ח"תשנ)חוקתיהכזכות"לערכאותהגישהזכות"רבין'יראוובפרטחוקתית

ד"פ,לוין'נלוין93/3833א"ע;577(3)נאד"פ,מ"בעתעודיותקליל'נמ"בעאלומיניוםארעל
עלובעקבותיהםהאירומייםהאדםזכויותבדינישיפוטיתתלות-איעלההגנההשוו.862(מחא
140tUK(1998:יסוד Human Rights41:כךעלוראוShetreet

~

Judichl

.

~

Independence

.5

Years of

The

Act*300-1701ע

,

International

.

Law (Paper deliveltd " Vancouver

)yet published801)(2001

Setflement

May.!0.
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(9771,Uide (Cambridge(נ.JYtate (?ourt ~@stems
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לאחררקסמכותואתמפעילזהגוף,בפועלאולם,אחדגוףשלבידיונתונהלהיות
עשויותכאלהפורמליותבלתיפרקטיקות,לעתים.אחריםמגופיםהמלצותקבלת

מחויבחשהרשמיתהסמכותהפעלתעלהאמוןשהמנגנון,כזולדרגהלהתפתח
עלרקולעתים,פורמליהבלחיההליךמילוילאחררק,לוהנתונההסמכותאתלהפעיל

אנסלור'צהלורדכאשר,זופרקטיקהמתקיימתבאנגליה.לושניתנוההמלצותפי
,לכךבדומה.המשפטית4יהקהילהוצמרתהשופטתהרשותמנהיגיעםמתייעץ
מחוזימשפטביתשופטלמשרתמועמדיםממינוייימנעהנשיא,הברית-בארצות
ידועזההסדר.למינויממפלגתובכיריםסנטוריםשלברכתםאתקיבלבטרם,פדרלי
.5י"סנאטוריתפריבילגיה"בכינוי

המודלהנוהישראליהמודל.מינויבאמצעותנעשיתהשופטיםבחירת,בישראל
.הממשלשיטותובכל,העולםברחביהמיושמיםהשוניםהמודליםמביןביותרהנפוין
.השופטיםבחירתמשימתעלאחראית,חבריםמתשעההמורכבת,שופטיםמינויועדת

הוועדה.!המשפטההמקצועולנציגיהממשלענפילכלייצוגיביטוינותנתהוועדה
.המשפטביתנשיאהנומהםשאחד,העליוןהמשפטביתשופטימשלושהמורכבת
המשפטביתלשופטיבנוסף.העליתהמשפטביתידיעלנבחריםשופטיםאותם

משני,הדיןעורכילשכתידיעלשנבחרודיןעורכימשניהוועדהמורכבת,העליון

ידיעלשנבחרהאחד,שריםומשניחשאיתיןבבחירהידהעלשנבחרוכנסתחברי
כי,מכאן.הוועדה8יראשכיושבגםהמשמש,המשפטיםשרהנווהאחרהממשלה
מושביםארבעה.בוועדההקולותתשעתמתוךקולותבשנימחזיקההמבצעתהרשות

על.להמלצותיהםכבולאינואבל,השופטתהרשותמנהיגיעםמתייעץתמידאנסלור'צהלורר14
,9Shetreet,אקק.86-46:ראוכאנגליהשופטיםשלהבחירהוכלליהתהליך supra note.

.האמריקאיתהדיןעורכילשכתשלקבעועדתידיעלמועמדיםלהערכתנאפתפרקטיקהישנה15
תחתנעשוהאמריקאייםהמחפשםהמשפטלבתימינוים,קארטרהנשיאשלכהונתובמשך

א.יי.Chase:ראו,פדרלייםשופטיםשלבחלוקהלדיע.הערכהמינויועדותשלההמלצות
(1972,Federal ./udges:

~

he AppoinNng Process (Minneapolisיותרחות"לדו
GoldmanאMid-0ז[חז:Shaping:ראומאוחרים "Reagan's Judicial Appointments.5

hisתגE .E . Slotnick "Fedenl the Bench;334(1983)Judicature66"Own Image

Judiciaryת0 Recruitment and the American Bar Assocation Standing Committee

348(1983)J~dicature66"Contemporary .Assessment)ע:Federal Judiciary.
.("המשפטבתיחוק":להלן)1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק6'ס16
סייגיםבתקנונהלקבועהכנסתאתשמסמיך1994-ד"תשנ,הכנסתלהוק6'סראו,כןכמו7נ

,פלילייםהליכיםנגדושמתנהליםכוועדהחברשלהשעיהדרכי,כוועדהמטעמהחברלבחירת
הסעיף.בפליליםהורשעאשרהוועדהחברשלבוועדהמכהונההעברהדרכיוכן,לסיומםעד

תקופתלמשך-הושעההואואם,אחרחברימונהמכהונתושהועברועדהחברבמקוםכיקובע
.ההשעיה

Shetreet.השפיטה:יסוד-לחוק4'סגםראו.שם18 "Judicial Responsibility" The
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Israeli.5
,.Goldstein ed.5,of Comparative Ltrw (Jerusalemצצ
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שקראהבעמדההמחברתמך,בעבר.פוליטיקאיםידיעלמוחזקיםהתשעהמתוך
המחברנוטהכיום.הוועדה19בהרכבהפוליטיקאיםשלהסגוליהמשקללהקטנת
בהרכבהפוליטיהענףשלהיחסיכוחושמירת,קרי,קווהסטטוסבשימורלתמוך

כך,השונותהדעותואיזוןחברתיאיווןשיבטיחצריךהשופטיםמינויהליך.הנוכחי
שלהשתתפותם.פועל20הואשבההחברהאתנאמנהישקףהשופטתהרשותשהרכב

גם.זהלהליךנאותהציבוריתלבתשומתשלקיומהאתמבטיחהכנסתוחברישרים
ללא,בחוקכיוםקבועשהואכפיהוועדההרכבאתלהשאירהמליצהזמירועדת שינוית

.
,הענייניתהסמכותבעליהמשפטבתי,קרי)הכללייםהמשפטביתשופטיכל

קידומםסוגיית,כןכמו.שופטיםלמינויהוועדהידיעלממונים,(והאזרחיתהפלילית
נשיאיאולם.הוועדהסמכויותביןכלולהגבוהותשיפוטיותבערכאותהשופטיםשל

לקבלתבכפוףוזאת,המשפטיםשרידיעלממוניםבישראלהשוניםהמשפטבתי
ביתנשיאעםהתייעצותנדרשהבעבר)העליוןהמשפטביתנשיאשלהסכמתו

להבחנהשהואצידוקכלאיןדעתילעניות.(מינויים22לשם,לאותוהעליוןהמשפט
הסמכותבהעברתמצדדהנניכןועל,משפטבתינשיאימינויוביןהשופטיםמינויבין

שלשתפקידםמשוםזאת,שופטיםלמינוילוועדההשוניםהמשפטבתינשיאילמינוי
נשיאישלהמנהלייםהתפקידים,כןעליתר.גרידאמנהליאיננוהמשפטבתינשיאי
עלמכרעתהשפעהלהשפיעעשויומילויים,עצומהחשיבותבעליהנםהמשפטבתי
.המשפטבבתיהשוניםהשופטיםביןהענייניםחלוקתבתחוםבמיוחד,השפיטההליך
,בתיקשידוןהמותבקביעתהיאהמשפטבתילנשיאישמוענקותהסמכויותשארבין
למותר.עומדהואשבראשוהמשפטביתשלמנהיגותובעצםמנהליתשליטהוכן

השופטיםאתמכירהנשיאשכןהדיוןהרכבלקביעתהסמכותשלחשיבותהאתלציין

פוטנציאליבאופןלפחותולכןהמשפטבביתאשר

~

nDwהרכבשקביעתהאפשרות
כאשר,כןכמו.בהמעונייןהנשיאאשר,ספציפיתלהכרעההדרךאתסוללתמסויים
ביתלנשיאפונההמינותםועדתאז,יותרגבוההלערכאהשופטבקידוםמדובר
,כןכמו.השופטתפקודעלדעתתוותלקבלמנתעלהשופטמכהןשבוהמשפט

והנהלתהעליוןהמשפטביתנשיאכלפיושופטיוהמשפטביתשלנציגמהווההנשיא

מדינהרשויות,הצורךובעתהדיןעורכי,המשפטיתהקהילייהכלפיוכןהמשפטבתי
.המשפטיםמשרדכגוןאחרות

שרבאישור)העליוןהמשפטביתלנשיאהמוענקתלסמכותנוספתדוגמה
(ככזהלכהןהכשיראדםאו)השלוםמשפטביתשופטמינויסמכותהיא(המשפטים

(ו"תשל)ומשפטים"המשפטיםשרסמכויותוצמצוםהשופטתהרשותחיזוק"שטרית'שראו19

174,177.
להראו20

*
.טבפרקדיון

.24-25'בע,2הערהלעיל,זמירועדתח"דו21
.("המשפטבתילחוקתיקת":להלן)68ח"מ,1992-ב"תשנ,(15'מסתיקון)המשפטבתילחוק9'ס22
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שלהרבכוחועלהיאגםמעידהזוסמכות.המשפטתבביתרשםלסגןאולרשם
.הדין24עללהשפיעוביכולתםגרדאמנהליאינוהרשמיםתפקידגםשכן,הנשיא

שרמחליטכאשר.השופטיםבחירתהליךאתקובע,המשפטבתילחוק7סעיף
לאחר.ברשומותכךעלהודעהמפרסםהוא,שיפוטיבמינויצורךקייםכיהמשפטים

המשפטביתנשיא,המשפטיםשר.שופטים25למינויהוועדהאתהשרמכנס,מכן

שיפוט24לתפקידמועמדלהציערשאיפועדהחברישלושהאו'העליט
,בהצבעהחלקהנוטליםהוועדהחברירובתמיכתאתמחייבתפלונימועמדהצעת

.העליוןהמשפטביתשופטלתפקידהמוצעמובהקמשפטןהנוהמועמדכןאםאלא
המעונייןאדם.המצביעים27מןרבעיםשלושהשלתמיכתםאתמחייבתזומועמדות
המנהליהפןעלהאחראי,המשפטבתילמנהלבקשהמגיש,שופטלכהונתלהיבחר

שיפוטיתלמשרהמועמדיםשלושיםפוניםרביםבמקרים.הוועדה28שלעבודתהשל
המשנהועדות.יותראומשנהועדותלשתימחולקתשופטיםלמינויהוועדה.מוצעת29

ומנציגכ"מח,שלהןהראשכיושבהפועל,העליוןהמשפטביתמשופטמורכבות

.הדין30עורכילשכת
,החוקדרישותכלאחרמילאהמועמדכילמסקנהמגיעהמשפטבתימנהלכאשר

המועמדים.אישירריאיוןקיוםלשם,משנהועדתבפנילהופיעהמועמדנדרש
המשפטיתיכולתםאתלקבועמנתעל,ואישיותמשפטיותשאלותזהבמעמדנשאלים

הידועיםשופטיםשלשמותלמנותמתבקשהמרואייןהמועמד,ועודזאת.אופייםואת
זהריאיון.למשרההתאמתועלדעתםאתלחוותיכוליםהםאםולציין,אישיבאופןלו

ידיעלשנמנולשופטיםפונההמשפטביתמנהל.שעהכרבעכללבדרךנמשך
כמקרה.לתפקידהמועמדשלהתאמתובדברדעתםחוותקבלתלשםהמועמד

.המועמדמכהןשבוהמשפטביתלנשיאנעשיתהפנייה,כשופטכברמכהןשהמועמד
שלהדעתחוותאתמקבליםהדיןעורכילשכתנציגי,דיןבעריכתעוסקהמועמראם

.דיןכעורךהמועמדמשמששבתחומההדיןעורכילשכתשלהמחוזיהוועד
בתיוכשופטיהשלוםמשפטבתיכשופטי,תעבורהכשופטיהמכהניםמועמדים

שניתנודיןפסקימספרהמשפטבתימנהלבפנילהציגנדרשיםלעבודההאזורייםהדין

.המשפטבתילחוק(א)84'ס23
.המשפטבתילחוק86-106'ס24
.המשפטבתילחוק(א)7'ס25
.המשפטבתילחוק(כ)7'ס26

2370ת"ק,1984-ד"תשמ,(שופטיםלבחירתהועדהשלהעבודהסדרי)השפיטהלכללי2כלל28

.("השפיטהכללי":להלן)
.1986.2.12הארץ"הגלימהשלהכוח"ארליך'א29
.השפיטהלכללי4כלל30
.השפיטהלכללי5כלל31
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לשלושתנמסריםאלהדיןפסקי.לוועדהפנייתםשלפניהשנתייםבמהלך,ידםעל
.בקריאתם32המעונחןמועמדולכלבוועדההחבריםהשופטים
המועמדיםרשימתאתשופטיםלמינויהוועדהלחברימציגהמשפטבתימנהל
שבוהמועד,ומועמדמועמדכללגביאישייםפרטיםכוללתזורשימה.המוצעים
נותריםזהבשלב,ככלל.ידיה33עלשנלקחוהרישומיםואת,המשנהועדתבפניהופיע

בתימנהל,הוועדהכינוסבטרםלמשרהשפנוהשלושיםמתוךמועמדיםכשבעה
ראשיושבימסור,כינוסהולאחר,המועמדיםשמותאתהוועדהלחברייודיעהמשפט
התרשמות)ומועמדמועמדלכלצ"בנתרשמיהאתשופטיםמינוילוועדתהמשנהועדת

ועדתראשיושבידווח,שופטהנוהמועמדאם.(ב-ל+מאציוניםבסולםהמובעת
מכהןשבוהמשפטביתנשיאשלהתרשמותועלשופטיםלמינוילוועדההמשנה
למינויהוועדהשלכינוסה.ממנו34הדיןעורכילשכתשלהתרשמותהועלהמועמד
פיעלנעשההמינוי.חסויים35הנםהשוניםלמועמדיםבנוגעמידעוכל,שופטים
שכלבך,שנייההצבעהמתבצעת,בהצבעהרובכשיש,כבלל,אולם.הרובבחירת
בהצבעהאחדפהייבחר,הראשונההוועדהחברירובלתמיכתשזכהמועמד

.השנייה36
,הגדול37הרבניהדיןלביתרבניםלמימיהמינוייםועדת'נמזרחי70/264צ"בבג
הצבעהלקייםרשאיתאיננההוועדהכידעתואת,אגבבהערת,קיסטרהשופטהביע

כינראה,(רבנייםדיןבבתי)דייניםלמינוילוועדהבנוגעהובעהזושדעהאף.חשאית
הבחירהועדותלכלבנוגעגםוכך,שופטיםלמינוילוועדהבנוגעישימההיא

דומיםהנםוהקאדים,הדיינים,השופטיםמינוישהליכימכיוון,האחרותהשיפוטיות
ההחלטהאתלשנותרשאיתהמינויועדתכיהוחלט,ענייןבאותו.במהותם38להפליא

לאההחלטהעודכל,המדינהנשיאבפניהבחירההצגתלשלבעד,ושלבשלבבבל
.הציבורבפניהוצגה

,שופטממינויבהלחזורשופטיםלבהירתהוועדהשלסמכותהלהיקףבאשר
והוועדההדתותשרנגדעתירההוגשהדתות39לענייניהשר'נעבד97/7193צ"בבג

.השפיטהלכללי3כלל32
.השפיטהלבללי8כלל33
.השפיטהלכללי9כלל34
.השפיטהלכללי15כלל35
.29הערהלעיל,ארליך36
335(2)כדר"פ,הגדולהרבניהדיןלביתרבניםלמינויהמינוייםועדה'נמזרחי70/264צ"בג37

הגדולהרכניהדיןכיחשלהמינוייםועדתנגדעתירתוהביאהעותר.(מזרחיפרשת:להלן)
הגדולהרבניהדיןביתכחברהעותראתלמנוחההחלטהאתלבצעלחבריוהמורהלצובבקשה
.נדחתההעתירה.דיןביתבאותוכחבראליהומרדכירביאתלמנותההחלטהאתולדחות

.יד,יגפרקלהלןראו38
גםראו;(עבדפרשת:להלן)365(נבתד"פ,דתותלענושיהשר'נעבד97/7193צ"בג39

כמצבבוחוזרהממנהשבומצבלנכי,487(4)מבד"פ,דחוהלעניניהשר'נעווד88/727צ"בג
.ציבוריתלכהונהמינוייםשל

365ג"תשסן'חהמשפט
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דיןבביתלקאדיהעותראתלמנותהחליטהאשר,שהאחרונהכךעל,קאדיםלמינוי

מהחלטהבהחזרה,ברשומותהמינוידבראתופרסמהזאתאתלוהודיעהואף,שרעי

.המדינהמנשיאבמינוישזכהלפני
מחדשלדוןמוסמכתהייתהקאדיםלמינויהוועדהכי,ראשית,קבעהמשפטבית
ידהעלנקבעואשר,שלהוהעבודההדיוןסדריאתהקובעיםכלליםלאורהן:במינוי
טענההמשפטביתדחהכךותוך)1961-א"תשכ,הקאדיםחוקשלהסמכהמכוח
לחוק14סעיףלאורוהן,(מסמכותוחורגהחוקאתסותרהרלוונטיהכללשלפיה

גםמשמעהמסויםלמינוירשותשלהסמכהכיהקובע,1981-א"תשמ,הפרשנות

.לבטלוהסמכה
שבהן,חריגותבנסיבותרקכיהמשפטביתפסקגופההוועדההחלטתלעניין,שנית

ביתיתערב,קיצוניתסבירות-איאוזריםשיקולים,מסמכותחריגהשלפגםנפל
ועדותשלדעתןבשיקולגםכמו,קאדיםלמינויהוועדהשלדעתהבשיקולהמשפט
הפגיעהלמרותכינקבעזהבמקרה.הב'מדולקאדילדיינים,לשופטיםהמינויים
אתלבטלהההלטה;כאלוקיצוניותנסיבותהתקיימושלאהרי,לעותרשנגרמההקשה

ביתנשיאשלדעתםחוותקבלתבעקבותהתקבלהשהיאהיות,סבירההייתההמינוי
מתאיםאינוהעותרשלפיהן,בנצרתהשרעיהדיןביתוראשלערעוריםהשרעיהדין

.כקאדילכהןראויואינו
במובן,שופטיםלמינויהוועדהעלהמנהליהמשפטכלליחליםשככלל,לצייןיש

ניגודאיסורכגתהטבעיהצדקוכלליסבירות,מסמכותהחריגהכלליעליהשחליםזה
שמורהוועדהשלבאקטיםלהתערבהמשפטביתנכונותאך,הוועדהחבריעלעניינים
91/1414צ"בבג.עבד40מפרשתשעולהכפי,מקריםשלוחריגמצומצםלמספר

כיהבהיר,קצרדיןבפסקהעתירהאתבדחותו,המשפטבית,הביטחוןשר'נפדרמן
פגםנפלכאשררקבהןיתערבוכי,המנהלפעולותעלערעורכערכאתיושבאינוהוא

,ההחלטהאתלקבלשצריךהואהמנהליהגוף.צ"בגלהתערבותעילההמהווהמשפטי
.4!לענייןהצריכיםהשיקוליםשקילתותוךעליוהחליםהמשפטייםהכלליםבמסגרת
אשר,הסודיותהואשופטיםלמינויהוועדהשללעבודתההקשורנוסףהיבט
,(שופטיםלבחירתהוועדהשלהעבודהסדרי)השפיטהלכללי15בכללקבועה
החילהשבו,השפיטה:יסוד-לחוק(2)24סעיףמכוחנקבעהכלל.1984-ד"תשמ

במבחןהועמדזהכלל.בדיוניההמשתתפיםועלחבריהעלסודיותחובתהוועדה

.פניםמשואטענתדוגמתהמינויבתהליךשאירעופרטנייםפגמיםלגבי,למשלכן40
אחריםדיןמפסקיהיקשללמודגםניתן.774(2)מהר"פ,הביטחוןשר'נפדרמן91/1414צ"בג41

למינוייםהעותריםטענושם,89(4)נד"פ,דחותלענייניהשר'ניבואני95/7351צ"בגכגון
הדתותשרשהתקיןשהתקנותקבעצ"בגאך,הדרוזיתהעדהשלהדתיתלמועצהפוליטיים

הדתמוסדותאתלהחזירהחתההשרמטרת.בוטלולאולכן,קיצוניבאופןסבירותבלתיאינן

וביניהםהמועצהחברימספרמפטירתכתוצאהששוחקהלאחרתקינהלפעולההעדהשל

.טאריף'השיח
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חוקתיותונגדטענוהעותרים.'המשפטרם2שר'נציטרין1דו93/5צ"בבגמשפטי
מסמכותחריגהתוךנקבעהכללכי,ראשית,טענוהעותרים.הכללשלוסבירותו
בחקיקהייקבעוהוועדהשלעבודתהשסדרי,לדעתם,מחייבל"הנ24שסעיףמכיוון
כיצ"בגקבע,הפרשנותחוקועלהחוקלשוןעלבהתבסס:נדחתהזוטענה.ראשית

אתזאתובכלל,עבודתהסדריאתלקבועמוסמכתהייתהשופטיםלבחירתהוועדה

.משנהבחקיקת,הסודיותחובת
בפנייפורסמולאלשפיטההמועמדיםשמותשלפיהההחלטהכיהוסיפוהעותרים

,13אכללהוסףהעתירותהגשתבעקבות.סבירהאינה,הבחירההליךלפניהציבור

נשיאבידימינויולביןהוועדהידיעלהמועמדבחירתביןהמתנהתקופתקובעאשר

,המינויעלהשגותקבלתלאורהחלטתהאתמחדשלבחוןהוועדהיכולהובו,המדינה

.העותריםלטענותמספקמענהמהווההכללכיונטען
,מחד:המנוגדיםהאינטרסיםאתהציג,ההחלטהסבירותאתבבחנו,המשפטבית

כערובות,השלטוןפעילותולפומביותלרעתהציבורלוכוחעליונהחשיבותישנה

למינויהוועדהשלתפקידהבמהותבהתחשב,מאידך.הדמוקרטיהתהליךשללקיומו
הרשותשלפעולתהאיכותאתלהבטיחמנתעלהציבורשלכנאמנוהפועלת,שופטים
עלמלאמידעלציבורלמסוראובפומבידיוניהאתלקייםעליהלהטילאין,השופטת
לשלולאיןכיפסקהמשפטבית.מוחלטעיקרוןאינוהפומביותשעקרוןהיות,תוכנם

זהותבחסיוןולדבוקלהמשיךשעליההוועדהגרסהשבעטייםהחששותאת
הטוביםהמועמדיםשלבחירתםהבטחתלשם,בחירתםהליךלהשלמתעדהמועמדים

לביןהסודיותחובתשביןהנעודאתמיתנה13אכללשלהוספתו.לשפיטהביותר

,לפיכך.כשופטיםלהתמנותהמועמדיםזהותאתמועדמבעודלדעתהציבורזכות
.הסבירותממתחםחרגלאהמנוגדיםהאינטרסיםביןהוועדהשערכההאיוון

,דווקאהדיוניםלסודיותלאנוגעהסודיותשלמסויםלהיבטהקשורמענייןמקרה

לענייניהשר'נאסעד84/514צ"בבגשקרהכפי,הדרוזיתהדתלסודיותאםכי דתות43
בעלשאינוהטענהבשלמורהבקאדישללמינויוהתנגדותהובעהזהבמקרה.

יכולאינוכיהמשפטביתקבעהמועמדכשירותלעניין.הדרוזיבדיןמתאימההכשרה
,זאתעם.סודייםהדרוזייםהדתשעיקרימביוון,לגופןשהועלוהטענותאתלבחון

מהם,המועמדבעדהצביעומחבריהשבעה-פגםכלהתגלהלאהוועדהבשיקולי
שנמנע,טריף'שיחגם;לגביוהסתייגותהביעלאמהבריהואיש,דרוזיםארבעה

כשירותו-לאיטעןלאוהוא,עמוההיוועצות-מאינבעההימנעותוכיהודה,מלהצביע

.המועמדשל
היקףעללהשפיעלכאורהיכולההוועדהדיונישסודיותלצייןיש,זאתעם

שם,ללחירות44הוועדה'נכלוף99/1580צ"מבגשעולהכפי,השיפוטיתהביקורת

.661(1)מחד"ע,המשפטיםשר'נציטוטן93/5771צ"בג42
.750(3)לחד"פ,דהותמעניגיהשר'נאסעד84/514צ"בג43
.204(1)99עליוןתקרין,(פורסםטרם)לסחירותהוועדה'נכלוף99/1580צ"בג44
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דיוןקיימהלאשופטיםלבחירתשהוועדהכךעלהדיןעורכיולשכתהעותרקבלו

ביתכשופטתבקנשטייןעדנההשופטתשלמינויהנגדשהוגשהבתלונהמעמיק

להכרעההדרושההעובדתיתהתשתיתבפניההייתהלאכןעלוכי,המחוזיהמשפט

היוהעתירהלדהייתהטעמים.לקונידיןבפסקהסףעלנדחתההעתירה.בתלונה
המינויאתאישרהמדינהשנשיאלאחרהוגשהומעתירתם,העותריםשיהוי:שניים

שלאלעותריםשהגיעמידעעלנשענההעתירהוכי,אמוניםנשבעהכברוהשופטת
,שופטיםלמינויהוועדהבפנישהתקיימודיוניםאודותמידעכללההעתירה:כדין
וזאת,ישי-חוטרדרורדאזהדיןעורכילשכתראש,הוועדהחברבידינמסראשרמידע
גם.השפיטהלכללי15סעיףמכוחהוועדהדיוניעלהחלההסודיותלחובתבניגוד
בלאהתקבלשהמינוילכךעובדתיביסוסהביאולאהעותריםכינקבע,ענייןשללגופו

.הוועדהבפניהיולהחלטההמהותיותשהעובדות
חוק.שבעים45בגילפרישהלגיללהגעתםעד,זמןהגבלתללאהנושופטיםמינוי

במקרים,הפורשהשופטבקשתפיעל,מוקדמתפרישהמאפשר1984-מהמשפטבתי
הליךקובעהחוק,כןכמובחוק46הקבועמוערישניםמספרכשופטמכהןהואשבהם

כאשרמתרחשזההליך.רפואיותעילותעלהמתבסס,שופטיםשלכפויהלפרישה
מועברלהיותעלולשופט.כך47עלמחליטה,רפואיותתעודותעלבהסתמכה,הוועדה
עלמחליטהשופטיםלמינויהוועדהכאשר,פרישהלגילהגיעובטרםעודמתפקידו

זהחוקשלחקיקתומאז.מחבריה48שבעהלפחותשללתמיכתםזוכהוהחלטתה,כך
והוזכרהנשקלהכיאף,זובפרוצדורהבפועלשימוששנעשהאחדמקרהקייםלא

בדברי.זובסמכותשימושללאהשופטלפרישתהדברהביאלעתים.זואפשרות
לשמשמיועדזהסעיףכינאמר,השפיטה:יסוד-לחוקשקדמההחוקלהצעתההסבר
לאזוהתנהגותאםגם,לקויבאופןתפקדהשופטכינמצאשבהםמקריםבאותם
.משמעתיים49עונשיםעליולהטילניתןפיהשעלעילההיוותה
לקויתפקודבדברטענותלבירורדרךישאצלנוהקיימתשבשיטהקבעהזמירועדת

השופטהעברתמאפשרתהשיטהקיצונייםשבמקריםציינהואף,שופטיםשל

תלונהלהגישרשאי,כלשהואדםאודיןבעל,דיןעורךשכלציינההווצדה.מכהונתו

.המשפטבתילחוק13'ס45
,שניםעשריםמכהןוהנושישיםלגילהגיעהשופטאםשבעיטגיללפניאפשריתמוקדמתפרישה46

לחוק(ב)13'סראו.שניםעשרהחמשמכהןוהנווחמששישיםלגילהגיעהשופטאםאו
אועשריםשהשיגואחרילפרושיכוליםהם,שלוםמשפטביתלשופטיבאשר.המשפטבתי
לחוק(ג)13'סראו.בהתאמה,וחמשהמישיםאוחמישיםלגילוהגיעושירותשנותעשרהחמש
.המשפטבתי

מצבמחמתלקצבהשופטיציאת)השופטיםחוקכלליוכן,המשפטכתילחוק(2)(א)13'ס47
.998ת"ק,1972-ב"תשל,(בריאותו

לפישופטכהונתסיוםבענייןהעבודהסדרי)השפיטהכלליוכן,השפיטה:יסוד-לחוק(4)7'ס48
.198ת"ק,1986-ז"תשמ,(שופטיםלבחירתהוועדהשלהחלטה

.240ח"ה,1978-ח"תשל,המשפטבתי:יסוד-חוקלהצעת9'ס49
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מנהלאוהעליוןהמשפטביתנשיא,המשפטיםשראלכללבדרךהמוגשת,שופטנגד

לקבלבקשהעםבדברהנוגעלשופטמועברתהתלונה,הרגילבמקרה.המשפטבתי
לסייםכדי,המתלונןאלהמועברת,זובתגובהדי,רביםבמקרים.הענייןלגוףתגובה

הפניםמבקראללבדיקהמועברתהתלונה,יותרהמוריםבמקרים.בתלונההטיפולאת
הראיותתשתיתאתלבררכדי,בודקמתמנהאףולעתים,המשפטבתיבהנהלת
ביתלנשיאמועברהתלונהעלוחשבתדין,מסוימיםבמקרים.התלונהשביסוד
.לבירור58השופטאתלהזמיןשעשוי,העליוןהמשפט

נגדמשמעתהליכילנקיטתלהובילעשויההתלונהבמיוחדחמוריםבמקרים
אומשופטיםהמורכב,שופטיםלמשמעתמיוחדדיןביתהוקםזהלצורך.שופטים
הדיןבית,משמעתבעברתאשםנמצאהתלונהנשואהשופטכאשר.בדימוסשופטים
מןבהעברהוכלהבהתראההחל,מגותיםמשמעתאמצעיעליולהטילמוסמך
ביתבפנילדיןשופטלהעמידהוחלטכאשרכללשבדרך,מציינתהוועדה.הכהונה

להתפטרמעדיףשופטאותו,מכהונתולהעבירוהצעהשהוגשהאולמשמעתהדין
.בעצמותמכהונתו

מערכתופרסוםלגיבושלפעולהעליוןהמשפטביתלנשיאממליצההוועדה
זומערכת.מחייבתוקףלהולתתשיפוטית52אתיקהכללישלומקיפהשיטתית

,העליוןהמשפטביתנשיאבראשות,שיפוטיתלאתיקההשופטיםלוועדתתתווסף
אתיקהשלבשאלותשנתקליםלשופטיםתשובותלתתותפקידה,כיוםשפועלת

נגדלתלונהעילההיאהשיפוטיתהאתיקהכללנגדשופטשלהתנהגות.שיפוטית
.משמעתקעברתלידילהגיעעשויהאףוהיא,השופט
לבתימשותפותועדותתוקמנהבמדינההשוניםבמחוזותכיממליצהזמירועדת
לדוןתוכלנהכאלוועדות.הדיןעורכילשכתשלהמחוזיולוועדבמחוזהמשפט
הצעות,בהערותלדתהוכלהכןוכמו,הדיןולעורכיהמשפטלבתימשותפותכבעיות
.שופטים54שללתפקודםבקשרהדיןעורכישלותלונות

עלהגנהלשםנעשהשופטיםבחירתבהליךדיןועורכישופטיםשלשיתופם
-מפלגתייםשיקוליםשלהסגולימשקלםצמצוםולשםהשופטתהרשותשלעצמאותה
רמתםאתלהבטיחמיועדתווהשתתפות,ועודזאת.המינויבהליךפוליטיים

מעמדניתןהמשפטיםלשר.שיפוטיתלמשרההמועמדיםשלהסבירההמקצועית

.80-81'בע,2הערהלעיל,זמירועדתח"דו50
.84'בע,שם51
(בדימוס)הנשיאידיעלבעברשפורסמההכלליםמערכתעלתתבססאשרשיפוטיתאתיקהכללי52

.(ג"תשנ)שיפוטיתאתיקהכללישמגר'מראו.שמגרמאיר
.81-82'בע,2הערהלעיל,זמירועדתח"דו53
עלדעהלחוותנדרשיםהדיןעורכישבומשובלאחרונההנהיגההדיןעורכילשכת.83'בע,שם54

.בהמשךאדוןבכךאך,השופטיםתפקוד
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הוועדהעלפרוצדורליתושליטה,שיפוטית55למשרהמועמדיםהצעתבתחוםמועדף

.שלההראשכיושבתפקודומעצם,שופטיםלמינוי
באמצעותהמאורגןפרלמנטרירובעלמבוססתהישראליתהממשלשיטת
שלחברותם,הממשלשיטתשלהפרלמנטריבמבנההטבועותסיבותלאור.קואליציה

עודנצפהזהמצב.בלבדקואליציהלחברינשמרהשופטיםלמינויבוועדהכנסתחברי
שהובעההביקורתלמרות.השופטים56בחירתשיטתשלהסטטוטוריתהסדרתהבזמן
כחבריבעברכיהנולאאופוזיציהחברי,לתקנו57הקריאותולמרותזהמצבנגד

,קבעבדרך,בוועדהמכהןשנהאותהמאז.הגלגלהתהפך1990בשנתואולם.הוועדה
מפלגתמטעםהכנסתחבר,ליבאידודמרכאשרהחלהוופרקטיקה.אופוזיציהחבר

את,העבודהמפלגת,מפלגתועזיבתלאחרגם,ועדהכחברלכהןהמשיך,העבודה
כאשר,1992בנענתלהתקייםהמשיךזההסדר.חדשהממשלהשלוכינונההקואליציה

בזמןועדהכחברלכהןנבחר,הליכודמפלגתמטעםהכנסתחבר,מרידורדןמר
מפלגתאתלקואליציהצירפהולאהשלטוןבמושכותהחזיקההעבודהשמפלגת
שופטיםמינויועדתשלוכינונה1992בשנתהכלליותהבחירותלאחרזאת,הליכוד
.מהאופוזיציהואחדמהקואליציהאחדכ"חבוועדהמכהניםמאז.חדשה

נתונההייתהשופטיםלמינויהוועדהראשיושבמשרתכיהעובדה,כללבדרך
,שריראברהםמרהפעיל,1986בשנת,אולם.כלשהיבעיהיצרהלאהמשפטיםלשר

אתוהקפיאהוועדהראשכיושבסמכותואת,המשפטיםכשרימיםבאותםשכיהן
ביתנשיאוביןבינושפרצהמחלוקתבעקבותזהקיצוניצעדנקטהשר.עבודתה
המשפטביתנשיא.הוועדהשלהדיוןכלליסביבנסבההמחלוקת.העליתהמשפט
חריגהמהווההמשפטיםשרבהשנקטהפעולהכיבטוענו,כךעלמחההעליון

.לושניתנהמהסמכות
בשינוייםהצורךעלמלמדשאיננודופןיוצאמקרהמהווהזותקריתכינראה
ביתלנשיאהוועדהראשיושבסמכויותהעברתכדוגמת,הקיימיםבהסדריםכלשהם
שופטיםלמינויהוועדהראשיושבסמכויותבהענקתהמצדדיםישנם.העליוןהמשפט
נהנהשהאחרוןמשוםוזאת,המשפטים58לשרולאהעליוןהמשפטביתלנשיא

היאיכולה,ושכך,דעתשיקולפיעלסמכותשהנה,הוועדהשלכינוסהמסמכות
שקייםהיאדעתנוזהבעניין.לעילהמתוארבמקרהשקרהכפי,ליעהמנוצלתלהיות
שיפוטיתמשרההתפנתה":שייקראמנתעלהמשפטבתילחוק'7אסעיףבתיקוןצורך

רק,המינוייםלוועדתמועמדלהציעיכוליםהעליוןהמשפטביתונשיאהמשפטיםשרבעוד55
.המשפטבתילחוק(ב)7'סלפי,מצדםמועמדלהציעיכוליםיחדיוהוועדהשלחבריםשלושה

.שוסטקכ"וחוילנרכ"ח2431,2436-2450(1953)14כ"דראו56
.2421-2422,(1984)99כ"ד,84.5.16מיוםהכנסתבמושבאלוניכ"חשלהביקורתאתראו57
שלהחוקההצעתשל147'סוכן,355(ד"תשל)כסהפרקליט"הרשויותהפרדת"ויתקע'אראו58

ר"יויהיההעליוןהמשפטביתנשיאכי,הקובעתאביב-תלמאוניברסיטתפרופסוריםארבעה
חוקהבכור'גראולישראלחוקההצעתשלמלאלנוסח.(לישראלחוקההצעת)המינייםועדת

.(1996)מאבקקפלסיפורו:לישראל
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אתויכנס,ברשומותכךעלהודעהיפרסם,שופטבמינויצורךהמשפטיםשרראהאו

.59"שופטיםלמינויהוועדה
אתלרעהינצלהשרכיוהסכנה,הוועדהאתלכנסמחויבהשריהא,זובדרך
אתלרעהינצלשהשרהאפשרותכילצתןצריך.תיעלם,שתהאככלקטנה,סמכותו
שעל,העליוןהמשפטביתבפסיקתהמעוגנותלמגבלותכיוםכברכפופה,הזוסמכותו

משרהשלהתפנותהלאחרסבירהזמןתקופתבתוךהוועדהבכינוסהשרמחויבפיה
הוועדהראשיושבמשרתכיבדעהאלושורותכותב,העקרוניתברמה.שיפוטית60

עדיףזהמצב.המשפטיםשרידיעלמוחזקתולהיותלהמשיךצריכהשופטיםלמינוי
ההסדר.העליוןהמשפטביתלנשיאהמשרהתוענקפיושעל,החלופיהמצבפניעל

עלמופרזתמשליטהוליהנות,חבריהאתלמנותהשופטתלרשותיאפשרהאחרון
והדברוהפרוצדורההיוםסדרעלשליטהישראששליושבמשוםוזאת,הבחירההליך
למותר.החלטותיהעלולכןהוועדהעבודתועלהתכנסותהמועדיעלשליטהלומקנה
ביןהמינוייםבוועדתהקייםהעדיןהחוקתיהאיזוןאתיערערכזההסדרכילציין

.המחוקקתוהרשותהמבצעתהרשות,השופטתהרשות
,השניםבמהלךשהתפתחההמסורתאתיכבדולאהשוניםהמשפטיםשריאםאולם

ראשיושבמשרתהעברתאתותחייב,מוצדקתתהאהגישהלשינויהדרישהאזי
השיטה,כללבדרך.העליוןי6המשפטביתנשיאלידישופטיםלמינויהוועדה

גבוההדרגהמבטיחהזושיטה.גורפתמתמיכהנהניתשופטיםלמינויהישראלית
שבה,הברית-ארצותכדוגמת,אחרותלארצותבהשוואהשיפוטיתעצמאותשליותר

נבחריםאו,המדינהמושלידיעלממונים,כלליותבבחירותנבחריםהשופטים
שופטינבחרים,הברית-בארצות.הברית62-ארצותנשיאידיעל,הסנאטבאישור
בשניתלעמודעליהםכהונתםתקופתוכשפגה,בחירותשלבדרךרביםמדינה

שלהשפעותמנטרלתהישראליתהשיטה,זולשיטהבניגוד.לבחירהכמועמדים
לומריבולאני":באומרוצוטטבעברהוועדהמחבריאחד.פוליטיים63גורמים

הוועדהשהרכבמשום,המועמדיםבבחירתפוליטייםשיקוליםשאין,שקטבמצפון
לאהוא,אליוהמקורבמועמדלדחוףירצהמסויםכ=האושראםגם.מאודמאוזן
לא.הבחירהאתיכשילוהעליוןששופטימשום,בקריטריוניםיעמודלאאםייבחר

.כנסתכחברהמחברידיעלשהוצעה,857ח"ה,1990-א"תשנ,שיפוטיתרפורמהחוקהצעתראו59
.144(3)לדד"פ,הדתותשר'נבס80/2צ"בג60
מכוןידיעלשפורסםמסמך)"דיוןדפי-השיפוטיתהמערכתעלהחוקתיתההגנה"שטרית'ש61

.5(1988,ישראללחקרירושלים
62.11;189(1986).Rev62ציץ.1.(ו"O'Brien "Packing the Supreme Court.(1

1985.26.7York fimes-1,שש"Packing, Reagan Style-אקסם"Podesta.
(ח"תשמ)ישראלמדעהבבסטרחוקתייםעיקרים:ישראליתדמוקרטיהסגלדבנוסףראו63

228-229.
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זוכיםהמינוייםכלכללבדרך.קולשלחודועלמינויאישרהשהוועדהמקרהליזכור
.64"אחדפהלאישור
מועמדיםהצגתעלמקווההיוםשהואכפישופטיםלמינויהוועדההרבב

אם.העליוןהמשפטביתנשיאאוהמשפטיםשרשמציגיםלאלהאלטרנטיביים
להצנחכדיועדהחברישלושהלפחותנדרשים,מהםאחדידיעלמובאתאינהההצעה
התכנסותלפניעוד,2001באוגוסטשנערכה,הוועדהמישיבותבאחת.נוסףמועמד
,העליוןהמשפטביתונשיא,שטריתמאיר,המשפטיםשרביניהםסיכמוהוועדה
,ברקעלהמועדפתשלבמינויהיתמוךשטריתלפיוהסדרעל,ברקאהרןהשופט
,שטריתעלהמועדףהמועמדשלבמינויויתמוךברקואילו,יה'פרוקצאיילההשופטת
והשרבדקהנשיאביןשסוכםההסדראתאישרהאכןהוועדה.לויאדמונדהשופט
נראה.העליוןהמשפטביתכשופטיכיוםמכהניםהללוהמועמדיםושני,שטרית

שלמצבעלמנדיפיםהדמוקרטימהתהליךנפרדבלתיחלקהנםאלהמסוגשסיכומים
לשמרהמליצהזמירועדת.העליוןהמשפטביתנשיאבפניהמשפטיםשרהתבטלות

עליהמתח,פסטינגריראוןד"עו,זמירועדתחבראך,המינוייםוערתשלהשיטהאת
המשפטבית,לשיטתם.השיקוףעקרוןאתאימצוזמירועדתהברי.נוקבתביקורת
כסאותבחלוקתשמדוברכיוון,באוכלוסייההמגזריםכלאתלייצגצריךאינוהעליון
במידת"החברהפניאתישקפוהשופטים-נכוןשיקוףהואהפתרון.פוליטית
עדהוועדהאתמלכנסונמנעהנוכחיתלשיטתהתנגדבתחילה,שטריתמאיר."האפשר
,זאתעשהלאהוא,דברשלבסופו.הדרושיםמהתיקוניםהלקלפחותבהשיבוצעו

.ברק65הנשיאעםהסיכוםביצועכולל,הנהוגהבדרךהוועדהאתוכינס
,כיום.שופטיםלבחירתבוועדההשופטיםהתנהלותאתמבקרשחריורם'פרופגם
,אחדפהמגובשתכברכשהחלטתםלוועדהמגיעיםבוועדהההבריםהעליוןשופטי
שנינבחריםאיךברורלא,כלכמו.נתוןרגעבכלשלהםהאישיתהעמדהמהיידועולא

עליוןבשופטימדוברומדוע,העליוןהמשפטביתנשיאמלבדהנוספיםהשופטים
לעליוןשופטנבחרלאמעולם,בנוסף.מהשלוםאומהמחוזיבשופטיםולאבלבד
.עת66באותההמכהןהנשיאשלדעתוכנגד

ראש,סגלפרץר"דידיעלשחובר,המשפטיםמשרדשלפנימימסמך,כךעלנוסף
הרכבאתלשנותשלאזמירועדתהמלצותעלביקורתמותח,במשרדייעוץתחום

שלכוחםהפחתתאתלשקולמקוםישכיקובעהמסמך.שופטיםלמינויהוועדה

ביחסדופןיוצאשהינוכוח,שופטיםלמינויבוועדההעליוןהמשפטביתשופטי
בדברהמלצתהאתליישםישכיצדהבהירהלאזמירועדתכי;בעולםאחרותלמדינות
מאלהיותרמשמעותייםשינוייםולהכניסלבחוןישוכי;השיקוףעקרוןשלהחלתו

,שופטיםלמינוילוועדההציבורמטעםנציגיםהכנסת,כגון,הוועדההמליצהשעליהם

.1989.4.23הארץ"מזורזשיפוטימימי"אלון'גידיעלבמאמרצוטט64
.2001.8.3העירכלשליטא'ח65
.2001.4.20העירכלשליטא'ח66

372



מידהואמותהליכים:שופטיםמינויתהליך

ניסיוןלתקופתשופטיםובחירת,לשפיטהלמועמדיםמקיפיםאישיותמבחניעריכת

.קבע67שלמינוייקבלובעקבותיהשרק
נשיאלמשרתלבחורהנההפרקטיקה,העליתהמשפטביתנשיאשלמינויולעניין
ביתכשופטיהיוצאהנשיאשלפרישתובמועדששימשוהשופטיםאתלנשיאומשנה
העליוןהמשפטביתכשופטשכיהןהשופט.ביותרהארוכהבתקופההעליוןהמשפט

ימונה,לנשיאהמשנהרובפיעלשהנו,הפורשהנשיאלאחרביותרהארוכהבתקופה

למשנהימונההנכנסהנשיאלאחרביותרהארוכההתקופהאתשכיהןוהשופטכנשיא

המשפטביתנשיאמינויולהנהיגההסדראתלשנותהרעיוןהועלהלאחרונה.לנשיא
בתישופטישלכהונתםתקופתאורך.בהמשךנדוןכךועלותקיסודעלשלאהעליון
הנלקהיםהשיקוליםבמערךמשקלכבדשיקולמהווהוהשלוםהמחוזייםהמשפט
יחידישיקולמשמשהואאיןאך,אלהמשפטבתינשיאיבחירתבהליךבחשבון
.העליוןהמשפטביתנשיאשלמינויוכבענייןומכריע

המינויבהליךפגמים.ד

האחרוןכאשר,המדינהנשיאידיעלמבוצעבישראלהשופטיםמינוי,רשמיבאופן
המשפטביתדן,אחד69במקרה.שופטים68למינויהוועדהשלהצעותיהעלמסתמך
.דעתשבשיקולסמכותהנההמדינהלנשיאהנתונהזוסמכותאםבסוגיההעליון
כיקבעהעליוןהמשפטבית.בלבדאחדמועמד,המינוייםועדתהציעהדנןבמקרה
סמכותאיננה,המדינהנשיא:יסוד-לחוק(6)(א)11סעיףפיעל,הנשיאשלסמכותו

שללהחלטותיהגומיכהותםלשמשהנוהנשיאשלשתפקידואלא,דעתשבשיקול
ביתבפניהובאהשהיאלפנירבותשניםעודזולסוגיההתייחסהכותב.הוועדה70

לניסוחםקראהוא,בנוסף.אימץהמשפטשביתפרשנותאותהאתבהציעו,המשפט
כי,פניםלשתימשתמעשאינובאופןשתבהירבדרךהרלוונטייםהסעיפיםשלמחדש

.הוועדה71ידיעלשנבחרהמועמדאתלמנותמחויבהמדינהנשיא
לאחרפגהאיננהבוועדהכ"חשלחברותוהאםהייתהשעלתההסוגיה,אחרבעניין
נבחרעתבאותווכאשרחדשיםבנציגיםעדייןבהרהשלא,חדשהכנסתשלבחירתה

,היותוביןענייניםניגודנוצרזהכמקרהכי,הייתההעיקריתהטענה.שרכסגןהוא

הרשותחבר,כ"כחתפקידומתוקףהיותוובין,המבצעתהרשותחבר,שרכסגן

ידיעות"שופטיםלבחירתהוועדההרכבאתלשנות:המשיטיםבמשרדפנימימסמך"צימוקי'ט67
.2001.12.20אחרונות

.השמיטה:יסוד-לחוק4'ס68
.24(4)לזד"ת,1953-ג"תער,השופטיםחוקלפיהמינויםועדתהברי'נהופר83/549צ"בג69
Bracha:בנוסףראו70 "The Constitutional Position, the Pardoning Power and CWher.מ

Israel(פ197 KB. Human Rights9"
Powers of

the

President of

the

State of

Israel

213-211,190.
,19Shetreet,אק.177:ראו71 supra note.
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חשששלקיומוהוכהלאכי,רובבהחלטת,פסקהמשפטבית.בוועדה72המחוקקת
דעת.בוועדהחברותועללאסורכלשהיעילהמצאלאכןועל,פניםלמשואסביר

.לוין'שהשופטשלהייתהזהבענייןהמיעוט
שללענייניהגםהמיושמותפסיקות)דייניםלמינויבוועדהשדנו,אחריםבעניינים

למלאימשיךלא,קודמתממשלהידיעלשמונהשרכינקבע,(שופטיםלמינויהוועדה
כ"ח,אולם.החדשיםנציגיהאתתמנההחדשהשהממשלהעד,בוועדהתפקידואת
ידיעלמחדשאושרהלאזוהברותאםאף,בוועדהכחברולשמשלהמשיךיכול

לצייןיש.(זהלתפקידאחרכ"בחבוחרתהכנסתשבולמועדעדוזאת)החדשההכנסת
11סעיף.החדשה73לכנסתמחדשנבחראדםאותואםרקישימההנהזוקביעהכי

,ברשומותשפורסםשופטשלמינויופיהשעלחלוטהחזקהקובע,המשפטבתילחוק
לעצמאותהמיוחסתהחשיבותעלמצביעזהקיצוניפתרון.מינויועלעורריןאין

אפשרותהיעדרשכן,הישראליהמחוקקידיעל,השופטתהרשותשל(האישית)
לאחרגםפתוחותהיושאחרתטענותמפנילשופטחסינותמעניקהמינויעלערעור
.בתפקידושהחל

הפגםאם,האנגליהדיןפיעל.כזוחלוטההזקהקיימתלא,לדוגמה,באנגליה

הפגםאם,אולם.המינויעלהפגםישפיעלאאזימנחהלכללמתייחסהשופטבמינוי
מהקביעההנובעתהבעיהעםהתמודדותלשם.המינוי74יבוטל,מחייבלכללמתייחס

אתהאנגליהדיןפיתח,זהשופטידיעלניתנושכברלהחלטותביחסבטלמינויכי
officerדוקטרינת de facto.השופטתהרשותהחלטותתהיינה,זודוקטרינהפיעל

ידועהיהבמינויהפגםשבהםבמקריםרק,השופטשלמינויובטלותעקבבטלות
.ברבים75

הייתהשופטשלמינויונפקותסוגייתעלתהשבוהיחידיהישראליהמקרה
.לתוקףשנכנסהלפנימהתפטרותושחזר,הלויבנימיןר"דהשופטשלהתפטרותו

העליוןהמשפטבית.כזומהתפטרותלחורההאפשרותאתהסדירלאהחוק,ברם
דרישותפיעלמונהשלאשופטידיעלשניתנוהדיןפסקישלבנפקותםלדוןחויבלא

ומלבד,מותרתהייתהמהתפטרותוהשופטשלחזרתוכיפסקשהואמכיוון,החוק
המשפטבית.ההתפטרותממועדחודשיםשלושהשלתקופהתוךהיאשנעשתה

אותושלכהונתואתשמנעכלשהומשפטימכשולכלקייםהיהלאכי,כןכמו,קבע
.רשופט6

.(טוכסקי,וירפרשת:להלן)645(לתוד"ת,המשפטיםשר'נוירשובסקי82/9צ"בג72
.(ס"שסיעתפרשת:אהלן742(2)מר"פ,הדהות-שר'נט"שסיעת86/5צ"בג73
,010Shetreetת8,9!ק.119:ראו74 supra.
75120-119.Ibid,

atpp

.
ועדיין)קרעהחוק.617יר"פ,רמלה,המרכזיהסוהר-ביתמנהל'נברידוין66/19צ"בגראו76

לאחרחדשיםשלושהרקלפועלתצאשההתפטרות,(המשפטבתילחוק12'סראו,קובע
.הגשתה
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כהמורים.ה

בתישופטילמשרתמהמועמדיםהנדרשיםהכישוריםאתקובעהמשפטבתיחוק
ביתשופטלמשרתלהתמנותהסטטוטוריותבדרישותלעמודמנתעל.השוניםהמשפט

,המחוזיהמשפטביתכשופטשניםחמשבמשךלכהןהמועמדחייבהעליוןהמשפט

במשךלמשפטיםכמרצהאושיפוטיתמשרהכממלא,דיןכעורךלשמשלחילופיןאו
בתישופטי.תקופה77באותההדיןעורכיבלשכתכחברולהיכלל,יותראושניםעשר

ארבעשללתקופהשכיהנוהשלוםמשפטביתשופטימביןנבחריםהמחוזייםהמשפט
או,שיפוטיבתפקידששימשודיןעריכתבמקצועשעסקואלהמביןאו,יותראושנים
.ייותקןאו,שניםשששלתקופהבמשך,משפטיםלימדו

חבריםלהיותהראוייםאוהחבריםמביןנבחריםהשלוםהמשפטביתשופטי
ששימשולסירוגיןאוברציפות,דיןעריכתבמקצועשעסקו,הדיןעורכיבלשכת
שנתייםלפחותמהם)יותראושניםכחמשמשפטיםלימדואושיפוטיבתפקיד

שעםגםמה,המינוייםלגביההכשרהתקופתאתלהאריךיש,לדעתי.79(בישראל
להקפידצורךיהיה,השלוםמשפטביתסמכויותוהרחבתאודועדתהמלצותיישום

בעריכתיותררבניסיוןובעלי,וראויותראוייםומועמדותמועמדיםבחירתבהבטחת
.המשפטלכסעלייתםלפנידין

הואכןאםאלא,שלוםאומחוזימשפטביתשופטלמשרתלהתמנותיכולאדםאין
ביתשופטמשרתאולם.בהכחברלשמשהואזכאיבאםאוהדיןעורכיבלשכתחבר

זכאישאיננואוחברשאיננומועמדשלבידיומוחזקתלהיותיכולההעליתהמשפט
אתהמאפשרתמיוחדתתקנהשקיימתמפני,הדברכך.הדיןעורכיבלשכתחברלהיות
ביתלכללאאך,העליוןהמשפטביתשופטלמשרתמובהקמשפטאישלמינויו
.אחרמשפט
לשם,ישראליתבאזרחותלהחזיקצריכיםבישראלשיפוטיתלמשרההמועמדיםכל

הצעדיםכללנקוטעליו,כפולהבאזרחותמחזיקשופטכאשר.כשופטיםמינויים

המשפטבתיבחוקשהאפשרותלמרות.השנייה80האזרחותעלויתורלשםהדרושים
ביתשופטלמשרתמובהקמשפטאיהתמנהשבובלבדאחדמקרהקיים,קיימתם

.העליון82המשפט
העליוןהמשפטביתכשופטמובהקמשפטאישלמינויוהמאפשרתהחקיקה

היהשלא,אסףהרבשללמינויותוקףליחןמנתעל,מיוחדבחוקבמקורנתקבלה

.מיוחדרובשלהחלטהידיעללהתמנותכשירהואגםמובהקמשפטאי.המשפטבתילחוק2'ס77
.המשפטבתילחוק3'ס78
.המשפטבתילחוק4'ס79
.השפיטה:יסוד-לחוק5'סגםראו.המשפטבתילחוק5'ס80
.המשפטבתילחוק2'ס81
.אסףשמחההרב82
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,השופטיםבחוקזוהוראהנכללהיותרמאוחר.לתלמודפרופסוראלאמשפטן
שעלהמשפטןיוכלפיהשעל,לעילהמתוארת,לאפשרותתוקףלזתןמנתעל,831953

גםככזהלהתמנות,העליוןהמשפטביתשופטלמשרתמתאיםמועמדושהנו,לישראל
הלכה,נעשהזובהוראהנוסףשימוש.בחוקהקבועותהמידהאמותאחרמילאלאאם

למשרתלתלמודופרופסוררבשלמינויואתלאפשרמנתעל,לעילכמתואר,למעשה
באמתהטמונההבעייתיות.חילוניאבמשפטמעשימניסיוןנהנהלאאםאף,שופט
עללהתמלאיכולהזודרישה,בנוסף.עמוםהנומובהקמשפטאישהכינויהנהזומידה

שופטירובפיושעל,רצויבלתימצבלתאראףניתן.אקדמאיתהשכלההחסראדםידי
מצביעהזואפשרותשלקיומהעצם."מובהקיםמשפטאים"יהיוהעליוןהמשפטבית
.הקייםבחוקהקחםהפגםעל

לכלולצריכים,המודרניבעידן,כיוםראוימשופטהנדרשיםהנוספיםהכישורים
המחשבעםהכרותלרבותטכנולוגיוידע,העולםבהווייתובקיאותהכרותגם

גםלהכריעהצורךאתהשופטבפניהמציבההטכנולוגיתההתפתחותעקב,ושימושיו
1-בהסכמיםלמשל)האלקטרוניתבתרבותהקשורותבשאלות

~

זכויותהפרת,ע-4ת

חשיפהיתרמהשופטנדרשת,כןכמו.(באלהוכיוצאאלקטרוניתחתימה,אלקטרוניות
.ולחשיבותהלתקשורתבהתייחסותומיומנות,הגלובליזציהתופעתשלוהבנה
השניםעשרהחמשבמהלךלפתחשהשכילהעלהשיפוטיתהמערכתאתלשבחיש

המכוןשלתפקידואתלשבחגםיש.חדשיםלשופטיםהכשרהדפוסיהאחרונות
להכשרתחשובהתרומההריםעשוריםכשנילפניהקמתושמאזשופטיםלהשתלמות

השפיטהבמערכתהמשמעותיהגידול.ותיקיםשופטיםולהשתלמותחדשיםשופטים
עםלשפיטהמועמדיםשלההכשרהתהליךשלחשיבותואתמעציםהשופטיםומספר
.ותיקיםשופטיםשלההשתלמותחשיבותואתהראשוןמינויים
הדרושיםלכישוריםהנוגעותזמירועדתהמלצותעםמסכיםאלהשורותכותב

התכונותאתשיציגשופטלכהונתעיסוקיםניתוחלערוךהמליצההוועדה.מהשופטים
שופטשלפנויתקןפרסוםעלהמליצההיא,כןכמו.זולכהונההנדרשיםוהכישורים

מועמדכיהמליצההוועדה.לשפיטה85ראוייםמועמדיםלאיתורועדהמינויועל
.לשפיטהמועמדיםבקורסלהשתתףיידרששופטלכהונת

כשופטיםהאקדמיהמןמשפטנים.ו

המשפטבתישופטיסגלמביןנבחרוהעליוןהמשפטביתשופטישלרובםרוב
סגלמבין,המשפטבתיחוקפיעל,שופטיםנבחרומקריםבמספראולם.המחוזיים

.1953-ג"תשי,השופטיםלחוק2'ס83
בישראלהעליוןהמשפטדיתשלולדמותולראסרהו:ארץ-שופטירובינשטיין'אבנוסףראו84

.84-85,109-110(א"תשמ)
הנוספיםוהמבחניםלשפיטההמועמדיםקורסבנושאעודוארחיבאוסיףזהמאמרכמהלך85

השופטיםבחירתבנושאזמירועדתהמליצהעליהם
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ביתהרכבמשופטיאחד,אסףהרב.בארץהשונותבפקולטותלמשפטיםהמרצים
,העבריתבאוניברסיטהעברילמשפטכמרצהשימש,הראשוןהעליוןהמשפט

באוניברסיטהלמשפטיםכמרציםשימשו,וברקאנגלרד,וזמיראלוןוהשופטים
באוניברסיטאותמשפטיםמלמדאולימדשופטיםשלרבמספר,בנוסף.העברית
;משפחהדינישלימדוילברגהשופטהנןרבותמביןאחרותדוגמאות.בישראל

השופט;עונשיןדינישהרצה,העליוןהמשפטביתשללשעברהנשיא,אגרנטהשופט

האזרחיהדיןסדרבתחוםשהרצה,העליוןהמשפטביתשללשעברנשיאו,זוסמן
פורת-בןמריםלשעברוהשופטת;צבאידיןשלימדשמגרהנשיא;מסחריומשפט

,בחיפההמחוזיהמשפטביתשופט,בייןדןר"ד.אזרח84במשפטקורסשלימדה
יש.כשופטמינויובטרםהעבריתבאתיברסיטהשהרצהלשופטנוספתכדממהמשמש
איננו,האוניברסיטהכותליביןזמנומרביתאתשבילה,למשפטיםמרצהכיהטוענים
שלעדותםאתלשמועכשירהואואין,ראשונהבערכאהשופטלמשרתמתאיםמועמד
שעבדדיןעורךלגביאףישימהלהיותיכולהדעהאותה.הדיוןאתולנהלהעדים
בבתיהופעהכללהלאאך,חוקיםוניסוחדעתחוותהכנתשכללה,ציבוריתבמשרה
בתשתיתובעיסוק,עדיםבחקירת,המשפטבתיבהליכיניסיוןרכששלאאדם.המשפט

אופןבאותו,וראיותעדויותבסיסעללפסוק,כללבדרך,מסוגליהאלא,העובדתית
תשתיתובהכנת,עדיםבחקירת,משפטבבתירבותשניםשבילהדיןעורךשבו

כימורההניסיון,כןפיעלאף.לפסוק87מסוגל,עסקהואשבהםלענייניםעובדתית
בפניתכופותלעתיםהופיעושלא,הציבוריהמגורמןהדיןועורכילמשפטיםהמרצים

ניתן,זאתעם.ראשונהבערכאהשיפוטיתפקידבהצלחהלמלאמסוגלים,המשפטבית

.ערעורבערכאתיותרנכבדתתרומהלתרוםעשוייםהםכילשער
לאחרשיפוטילתפקידמונו,כיוםוהןבעברהן,העליוןהמשפטביתשופטימספר

חייםהשופטלשעברלנשיאהמשנה,למשלכך.הציבוריבשירותמפוארתקריירה

,ברקאהרןהנוכחיוהנשיא;שמגרמאיר,העליוןהמשפטביתשלהקודםהנשיא;כהן
.העליוןהמשפטביתכשופטימינויםבטרםלממשלהמשפטייםכיועציםששירתו
בטרם,המדעהפרקליטבמשרתכיהנוביינישדוריתוהשופטתבךגבריאלהשופט

.העליוןהמשפטלביתמינוים

השיפוטבכסונערסמיעוטיםשלמעמדם.ז

מינויעלהמופקדותלרשויותמנחיםקוויםישמשוכיהראוימןאשרהעקרונותאחד
שניםבותמךשהכותבעיקרון,המשקפתהשופטתהרשותעקרוןהנוהשופטים

.166'בע,שםראו,נוספותלדוגמאות86
,19Shetreet,אק.87178 supra note.
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רחבהובמידהנאמנהלשקףהשופטתהרשותהרכבצריך,זהציקרוןפיעל."רבות

.בחברה89השונותהקבוצות-תתיואתהחברתייםהמעמדותאתשניתןככל
התייחסותמחייב,בישראלמשקפתשופטתרשותהבטחתעלוהולךהגוברהלחץ
ידידותיתבלתימגישהכתוצאהלכתמרחיקיצעדיםלמנועכדי,רבהלבותשומת
,החוקתיהדיןלביתהחוקהצעתהעלאת.משקפתשופטתלרשותלגיטימיותלציפיות
שצפוילמהדוגמההיארביםלסקטוריםמפורטתייצוגיותבסיסעלהרכבשקבעה
הרשותעקרוןאתיבטיחולאהממנותהרשויותאםבישראלהשפיטהלמערכת
.המשקפתהשופטת
המשפטלביתבקשרלאחרונהשהושמעהייצוגיותלטיעוןהצדקהאין,זאתלעומת

מתחוםולאוהבחירותהדמוקרטיהמתחוםהיאהייצוגיותשזיקתכיוון,העליון

השופטתהרשותעקרוןעלהמיוסדתהגישהעדיפהכןעל.העניינייםהמינויים

הייצוגבמושג.הדמוקרטיתמהאריתמטיקההשאובהייצוגיותטיעוןעלולאהמשקפת

חששקיים.בחירתולאחרגםהמיוצגלסקטורהמייצגביןזיקההמשךשליסודטמון
ככלשולי,סקטורלכלפתחשייפתחלכךלגרוםעשויהייצוגיותשטיעוןממשי
העיקריותשסגולותיו,מועמדלהציע,גווניהכלעלהישראליתבחברה,שיהיה

הרשות,המשפטבביתפוליטיוציהתיווצרובכך,סקטורלאותובשיוכומתמצות
.עניינילהיותיחדלוהדיוןמעצמאותהתאבדהשופטת
,השבעיםשנותבשלהי.וגודלהולךבישראלהנמוכותבערכאותהשופטותמספר

והן,שופטותארבעבומכהנותכיום.העליוןהמשפטלביתשופטותשתימונו
אםאשר,יה'פרוקצואיילהביינישדורית,כהןשטרסברגטובה,דורנרדליההשופטות

להתמנותעתידה,העליוןהמשפטביתלנשיאהשופטיםותיקמינוישלהמנהגיישמר
.2006בשנת,ברק'אהשופט,המכהןהנשיאשלפרישתועםוורמהלמשרה

עוד,העליוןהמשפטלביתשמונתההראשונההשופטתהייתהפורת-בןהשופטת
המינויכילצייןהקפיד,זוממןיואלר=ד,דאזהעליוןהמשפטביתנשיא.1977בשנת
בשנת.אישה90היותהבסיסעלולא,כמשפטניתומצוינותהכישוריהבסיסעלנעשה
המשפטבתי,העליוןהמשפטביתכשופטותשופטותושמונהשישיםכיהנו1992

השופטיםותשעהשישיםמאתייםמכללוזאת,לעבודההדיןובתיהשלום,המחוזיים
.בארץן9השופטיםמכללאחוזיםוחמישהכעשריםכןעלאזהיווהשופטות.בארץ
ארבעמתוךושבעשישיםמאהדהיינו-%40-להנשיםשלחלקןעלהשניםששבתוך
.הנמוכותבערכאותיותרגבוההנוהשופטותאחוז.שופטים92עשרושבעהמאות

88Shetreet

'
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633,590(1985,.Deschenes eds.7
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להראו89

*
.המשקפתהשופטתהרשותכעקרוןדיון:טפרק

.158-159'בע,84הערהלעיל,רוביגשטייןראו90
.המשפטבתימנהלשלממשרדומספרים91
.1998.4.12הארץ"שופטותחציכמעט"אלץ'גראו92
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.נשיםבידיעשרהארבעמתוךשיפוטיותמשרותארבעמוחזקותהעליוןהמשפטבבית
השלוםהמשפטובבתי,נשיםהנםהשופטיםמכלל%32,המחוזיהמשפטבבית

האחוזובירושליםאביב-בתלהשלוםמשפטבבתי.נשיםהנםהשופטיםמכלל%41
נשיםהנםבירושליםהשלוםמשפטביתשופטימכלל%85.42.יותראףגבוההנו
כתלהשלוםהמשפטביתשופטימכלל%1.55-ו

-

אלהנתונים.נשיםהנםאביב-אביב

כילקוותהואשניתןוכל,השיפוטלכסנשיםמינויבמגמתעלייהסימןעלמצביעים

.השופטותשלבקידומןאףביטויהאתתמצאזונטייה
זהבהקשר.אחדדתישופטלפחותהעליקהמשפטבביתיכהןעתשבכלגםמקובל

המשפטביתכשופטיאחתובעונהבעתכיהנודתייםשופטיםשלושהכילצייןצריך

.אלוןומנחם,כהןיצחק,כהןמשההשופטיםוהם,העליון
לשיעורבהשוואהקטןהנוהשיפוטכסעלהיושביםהערבייםהשופטיםמספר
בלבדערביםשבעהכיהנו,1989בשנת.הדיןעריכתובמקצועבאוכלוסייההערבים

העובדהלמרותזאת,שופטים93ותשעהשישיםמאתייםמכללוזאת,כשופטים

בכל.ישראל94מאוכלוסייתאחוזיםעשרכשמונהמהווההערביתשהאוכלוסייה
לכהונההעליוןהמשפטביתכשופטמונהאחדערביאזרחרקהמדינהשלשנותיה

שונותהצהרותלמרותוזאת,זועבי'עהשופט,שנהשללתקופה,בפועלכשופטזמנית

,ל"זבגיןמנחםמר.שכזהבמינויהצורךבדברפוליטייםמנהיגיםידיעלשניתנו
המשפטביתשופטלמשרתערבישלבמינויונלהבתומךהיה,הממשלהראשששימש
המתבקשת,רצויהמטרההנהזורמהלמשרהערביישראליאזרחמינוי.העליון95

הערביםשלשילובםאתיקדםכזהמינוי.המשקפתהשופטתהרשותלעקרוןמעבר
ובמערכתהממשלבשיטתהערביהמגזרשלאמונואתויחזק,הישראליתבחברה
.הצדק

המשטרההןאולם.ביטחונייםנימוקיםעלבעיקרמסתמכיםכזהלמינויהמתנגדים
מועמדכלעלוחשבוןדיןשופטיםלמינוילוועדהמוסרים,הכלליהביטחוןשירותוהן

כיוםכבר,כןעליתר.מספקתהנהאלהגופיםידיעלהנערכתובדיקה,ומועמד
.המחוזייםהמשפטבתיכשופטיערביםמכהנים

שופטיםלמינויהמידהאמות.ח

נבדקיםהפרטייםוחייואופיו,שיפוטיתלמשרהלמינוימועמדכלשלהמקצועיעברו
לכסהאדםבבחירתיחדיושזוריםהללוהגורמיםכל.שופטיםלמינויהוועדהידיעל

באופןהשתנולאשיפוטיתלמשרהבמועמדלהימצאשצריכיםהמאפיינים.השיפוטי

.לעילהערה91נ9
.64הערהלעיל,אלון94
המשפטיםשר.86.8.6מיוםהכנסתמוטיבבפניהענייןאתהביאדראושהאלוואהבעאבדכ"ח95

.(ו"תשמ)105כ"ד.המינוייםועדתבפניהענשןאתלהביאשישבטענההענייןאתדחה

379ג"תשסן'חהמשפט



שטריתשמעון

כוללך"התנ.השופטתכונותאתיתרוהגדירמאז,שחלפוהמאותבמהלךמשמעותי
אתיאצילהאחרוןכי,משהלחותנוהציע,לדוגמה,יתרו.אלולתכונותהתייחסות
הנטלאתמעליוויסירושיפוטייםתפקידיםשימלאולאנשיםהשיפוטיותסמכויותיו

-מכלתחזהואתה"יתרואמרהמועמדיםלמאפייניבהתייחסו.וומשרהבמילויהכרוך
הנמצאהראשתהאזכורזהו.96"בצעשנאיאמתאנשיאלהיםיראיחיל-אנשיהעם
.שיפוטילמינויהמידהואמותהשיפוטיתהרשותניהולת"לבעך"בתנ

כתב,ובמשנהבתלמודשנתקיימוזובסוגיההדיוניםובעקבותווהכרזהבעקבות
המשפטבקודקסביותרהחשובוהסופרהדעותהוגהשהיהמימוןבןמשההרב

הנדרשיםהמאפייניםעל,שניםוחמישיםמאות-משמונהיותרלפניעוד,העברי
אהבת,בצעשנאת,אלוהיםיראת,ענווה,חכמה:מאפייניםשבעההזכירהוא.משופט
אתיותסגולותעלהואהדגשלשיטתוכילצייןרצוי.טובושםהבריותאהבת,האמת
שללשעבראנסלור'צהלורד,לינדהורסטהלורדכינאמר.שכלתניות97סגולותעלולא

אני":במיליםשופטיםבמנותומתבססהואשיקוליםאילועל,לשאלהענה,בריטניה
ההתמקדות.%"משובחזההרי,משפטקצתהואיודעואם,נטלמן'גאחרמחפש
לכישוריםשווהמשקלניתןכיום.המועמדשלאופיועלכאמורהייתהימיםבאותם

.אינטלקטואליתוליכולתמקצועיים
שנמצאאדם,בישראל.השופטיםמינויבהליךבחשבוןנלקחיםמוסרייםשיקולים

גירושיןבאנגליה.שיפוטיתלמשרהמלהתמנותמנועקלוןעמהשישבעברהאשם
מצדופיסיתאלימותאומהתאכזרות,לדוגמהנובעשיסודושליליבפרסוםהכרוכים

מניעהמהוויםאינםלאותוגירושיןאך)מינויואתלמנועעלוליםהמועמדשל
קלוןעמהשישבעברהאשםנמצאמועמדכיהעובדה.(שיפוטיתלמשרהמלהתמנות

עשויההפורמלימהאישוםהחורגתהמקרהשבחינתלמרות,בחשבוןלהילקהעשויה
כולליםבחשבוןלהילקחהעשוייםאחריםמוסרייםשיקולים.הכרחית99בלתילהיות

קץעלשבוצעהחקירהבמהלךהשתיקהבזכותהמועמדידיעלשנעשההשימושאת

,מקצועיבלתימעשה,עצמיתהפללה-לאיהזכותעלהסתמכות,החוקאכיפתרשויות

.ן"פסולהוהתנהגותסקנדלים,רגלפשיטת,אישימעשה
על,1990בשנת,שופטיםלמינויהוועדההמליצהשבואחדמקרהלענייננוקיים
נאלץזהמועמד.בחיפההשלוםהמשפטביתכשופטרוןרענןהדיןעורךשלמינויו

.כא,יח,שמות96
1":בצוטט97

courts

-,0

"
07theע Jewish Law" Ihe1םJudges01010אShilo "The.8

236,235(1988,.Shetreet ed.5,socretf

~

'

(

Dordlecht.
,9Shetreet,עק.98293 supra note.
.7614אקק.9963-62

אק.10063

"
ואם,הסבריואתלהשמיע,אנסלור'צללורדנקראהמועמדכזהבמקרהבאנגליה61נ

.לשופטימונהלאהמועמד,מוסריספקשהואאיזהישעדיין
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כופרתשלוםכי,יצוין.המסטןלרשויותכופרשילםהואכינמצאכאשרלהתפטר
.להרשעהשקולהואאיןאך,עברהבביצועהודאהמהווה

מידתהנהשופטיםבמינויהראוייםולכלליםהמידהלאמותהקשוראחרנושא
הדברבעולםכילצייןיש.פוליטירקעבעלמועמדמינוי-באיאובמינויהלגיטימיות

לחדולעליו,למשרהמתמנהשופטשכאשרפשיטאכיאם,ומקובל02ןלגיטימינחשב
הצהרות.פנים03ןמשואשלציןמראיתאפילוליצודלואסורשבן,כוומפעילות

לעסוקשופטשלאפשרותואתמאודמגביליםשוניםמקומייםחוקיםוכןבינלאומיות

ישכיוםכברכילצייןישזהבהקשר.מונה104אושנבחרמרגעפוליטיותבפעילויות
בנושאיםצ"בגשליתרמעורבותעלביקורתהמנתחים,גביזון'פרופכגוןמומחים

.פוליטים105
המידהלאמותהםאףמתייחסים,הצדקמערכתבנושאהבינלאומייםהמסמכים

השופטתהרשותשלעצמאותהבסוגייתהדן,סירקוסעקרונותמסמך.שופטיםלמינוי
,ויכולתיושרבעליאנשיםלהיותצריכיםשיפוטיתלמשרההפינים"כיקובע

בשוויוןצורךקייםכיכןכמוקובעהמסמך.06י"ובישומובחוקהיטבהמיומנים
עלהבחנהכלללאלהיעשותצריךהשופטיםמינויוכי,שיפוטית07ילמשרהנגישות

לידה,קניין,חברתיאולאומירקע,אחרתאופוליטיתדעה,דת,מין,צבע,גזעבסיס

.1990.8.12אחרונותקטעות"מתפקידוהשבועיפרושמחיפההשלוםשופט"גילת'מראו101
-בארצותלשעברהפדרליהעליקהמשפטביתנקראהואמפורסםמקרה,רבותהןהדוגמאות102

,באנגליה.קליפורניהמדינתכמושלכיהןהנשיאלתפקידמינויושלפני,וורןהשופט,הכרית
Attomeyשלתפקידיםשמילאואנקכםשבשגרהכדבר Generalהואוכךלשפיטהמתמנים
לביתלהתמנותהוצעהמשפטיםכשרשכיהןצדוקלתהם.המקובלהמשפטבארצותהמצב

כלאין,מסוימתצינוןתקופתלאחר,העקרוניבמישור.סירבהואומשיקוליו,העליוןהמשפט
מונובאוסטרליה.המחוקקתברשותאוהמבצעתברשותשכיהןלמישיפוטימעוילשלולסיבה

הרשותהצליחהובתקופתםהגבוההטשפטביתשלוכנשיאיםכשופטיםל12עברמשפטיםשרי
מניסיוןרקשבאונקראיםכיהנושבהןבתקופותמאשריותרומשאביסתקציביםלהשיגהשופטת

מצדוהןימיןמצדהןקיצביותבמפלגותשכיהןמיכי,זאתעםלומרניתן.ממשליולאמקצועי
מינויו-איפרשתכגת)מינויואתתסכלשכנראההפרגמטיתברמהההנגרותיעוררמינויו,שמאל
.(פאפוד"עושל

.141(4)מד"פ,דהותלעגתנישר'נצבן84/732צ"בג103
Deschenes:ראו104

,
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(Jontemporaty
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Debate.11נShetreet.5

.($80ת1985,10)
המגמהנמשכתעודוכלתחומיםביותרמתערבצ"בגעודשכלגורסתגכיחן'פרופ105

אז-לפוליטיקהמשפטכיןיותרגדולערבובשישנוזהבמובן-המשפטביתשלהאקטיביסטית
עלשלדעתהמכיווןאך.תגדל(השיקוףלעקרוןהדרישהולהשקפתילגרסתה)לייצוגיותהדרישה

לייצוגיותמתנגדתהיא.מקצועייםלהישארצריכיםהמינוייםאזיאלהמתחומיםלהימנעצ"בג
כעדהיא,ככלל.עצמועלנטלצ"שבגהשיפוטילתפקידשמתנגדתהבסיסיתעמדתהבשל

אקטיכתםדותן"וקרמניצר'מ,גביזון'רראו.לפוליטיקהמשפטביןיותרברורההבחנה

.69,162(ס"תש)ונגדבעד:שיפוטי
1063%,Syracuse Draft Principles.010ח-בנמצאהטקסטShetreet % Deschenes, supra

.104,אקק.414421
1074%4;16,Shet~tt & Deschenes.

381ג"תשסן'חהמשפט



שטריתשמעון

שאומצה,השופטת09יהרשותשלעצמאותהבדברהאוניברסליתההכרזה.'מעמד08או
שיפוטיתלמשרהמועמדיםכי,היאאף,מציינת,קנדה,במונטריאול1987בשנת
בנגישותבשוויוןהצורךעלבנוסףמצביעהההברזה.ויכולתיושראנשילהיותצריכים
בהליךכלשהיוייאפליהעלהאוסרסעיףההכרזהכוללת,כןכמו.!שיפוטית0ילמשרה

.שיפוטיותלמשרותמועמדיםמינוי

המשקפתהשופטתהרשותעקרון:במימימערכתייםשיקולים.ט

עקרוןוהיא,שופטיםמינויבעתבחשבתלקחתשישנוספתמידהאמתהצעתיבעבר
השיפוטיתשהמערכתמהצורךנובעתוומידהאמת.המשקפתהשופטתהרשות
.להלןשיובהרכפי,פועלתהיאשבתוכההחברהבבואת,האפשרבמידת,תהווה

Reflective"כיניתישאותה,הדוקטרינה Judiciary01Principleעלמבוססת,"ז%ס
שופטשלפיו,המודל.י!להיעשות2רקולאלהיראותצריךהצדקשלפיוהעל-עקרון
ככללהמשפטבביתאונתוןבמותבמכהן-'וכודתמין,מוצא-ייחודייםנתוניםבעל
היחידותשבהן,תרבותיות-רבאופדרליותבמדינותמאודשכיח,הללונתוניומכוח

לקבלמצפיםתרבותיתאףאוגאוגרפיתמזהזההנבדליםהאזוריםאוהפוליטיות

בביתייחודייםשופטיםשלהכללתם.המשפטבביתייחודיותםאתהמשקףביטוי
הנאכףבנוהגובאחריםסטטוטוריותבקביעותמסוימיםבמקומותמעוגנתהמשפט
,העליוןהמשפטביתשופטיתשעתשמתוךקובע,למשל,הקנדיהחוק.בדווקנות
,מאונטאריובאיםשופטיםשלושה,הנוהגפיכשעל,מקוויבקלבואחייביםשלושה
.ח'האטלנטיותמהפרובינציותוהאחרת,קנדהשלהמערביותמהפרובינציותשניים

הרשותלשימורספציפייםהסדריםישנם,ואוגנדהברזיל,בלגיהבהן,נוספותבמדינות
.!י'החברהכבבואתהשופטת
Reflective-הבעקרוןהמצדדיםבמספרעלחהמגמתשישנהנראה,ככלל

Judiciary-הפוזיטיביבדיןהגישהלקבלתדוגמה.החברהמןשלואמיתיהוגןשיקוף

108551614,Deschenes4Shetreet.
,104Deschenes,אקק.461-445:ראולטקסט109 supra noteושSheteet.
11011.521614,Deschenes1Shetreet.
11112.52644),Deschenes8יShetreet.
112Shetreet "The Doctrinai Reasoning for More Women Judges: The Principle of.8

ס(,1998)183

,

Shetreet.5

"
60,0Reflectiveת0 Judiciary" Women

" Law. 113Shetreet "The Administration of

.

'

Justice

: Partical Problems, Value Conflicts and.5
52(1979).Rev.1.UB. C13"~Changing Concepts

81,121supraקק.114189-188 noteS4hetree.
.ם16(189קא115
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.השיפוטית15יהמערכתתלות-איעלהאוניברסליתבהצהרהלמצואניתןהבינלאומי
משקליעניקושופטיםלבחירתוהסטנדרטיםההליך"כי,קובעלהצהרה13.2סעיף

."היבטיהכלעלההברהאתהוגןבאופןהמשקפתשופטתרשותלהבטיחלצורךראוי
שלפיו,הנדוןהעיקרוןשלהקודםלניסוחבהמשךנוסףמושגיפיתוחמהווהזהסעיף
השונותלקבוצות"הוגןיצוג"להבטיחצריךהשופטיםמינויהליך

.בחברהו11
הסקטוריאליהייצוגעלאםלשאולניתן.הייצוגיהעיקרוןכנגדעלורבותטענות

המייצגשופטלמינוימעבר,למשל,דרישהלעלותיכולהואז,מספריפורמלילהיות
בקרב"מסורתיים"ההשופטיםמספרלהגדלת,דתי-אורתודוקסי-היהודיהמגזראת

?(הפמינסטיהענייןאתלייצגהשופטתעל-למשל,קרי)מהותיאו,יי'בדיןהיושבים

שונותקבוצותנציגילהכנסתפתחלפתוחעלולההייצוגיהשיקולהכנסת-שנית

שלישית.מקצועייםשיקוליםחשבתעלהעליוןהמשפטביתבשעריבאוכלוסייה
קדומותדעותלהנציח,הקיטובאתלהגבירדווקאיכולהלקבוצותהאוכלוסייהחלוקת
לפתורהעליוןהמשפטביתשלמתפקידוזהאין:נוספתטענה.הניכוראתולהגביר
בבחירותנבחריםאינםשופטיו,פוליטיגוףאיננוהוא.החברהבעיותאתבמבנהו

המינוילהליךייצוגייםשיקוליםהכנסתבוחריםלציבורדברלדווחחייבאינווהוא

.המשפט9י1מערכתשללפוליטיזציהמסוכןפתחתפתח
נגדשהועלוהטענותעלעונההמשקפתהשופטתהרשותעקרוןכי,סבוראני

החשובהערךהבטחתלצורךמהותיזהעיקרון.להלןשאבהירכפי,הייצוגיהעיקרון
תכונותיוהשפעתבחשיבותלהפריזאין,לדעתי.המשפטיתכמערכתהציבוראמוןשל

116.(1983,the Independence of Justice" (Montrealחס"Universal Declaration

of the Judicial%ח511ת%1טbe found10Unofficial text of the Declaration

(1983)Admistration Report.
117Judicial,0International Bar Association Code of Minimum Standards

Independence,השופטתהרשותשלעצמאותהלהבטחתהתנאיםכאחד,קבע:

"The process and standar
~
s ofjudicial selection must insure fair repNSentatlOn of

wheli86חsocial classes, ethnic and RIigiOUS VOUPS, ideological inclinations811

geographicalז6ח01andת regions . The representation should be,0!8appropriI

"n8dusnerically or'

accurately

proportion.
Challenge of

Judicial

Independence: The Generalצז2זסקתושחסשShetreet "The.5
Minimum Standards of

Judicial

Independence" JerusalemמסReport ofl~ the Project

ademational121-66(1982,.06,SheQeet.5,1.Oo
~

ference Papers (Jerusalem, vol

.)Minimum Standards ofludicial Independence0תBar Association - Conference

,בעיקרהאורתודוקסית-מסורתיתבישראלהיהודיתהחברהשלהיותהעלמצביעיםמחקרים118
היהודיםבקרבחברתייםויחסיםמצוותשמירת,אמונות"ואדכץלוינסון'ח,לוי'שלמשלראו

.208(ד"תשנ-ג"תשנ)ומדינהדתשמין"בישראל
-כ"תשנ)יזמשפטעיר"שיפוטיואקטיביזםושיפוטמשפטבדברעולם-השקפתעל"ברק'א119

כירנהק'ד'מראו,הייצוגיהעיקרוןכנגדשעלתהבביקורתנרחבלדיון.475,495(ג"תשנ
(ס"תש-ט"תשנ)כבמשפטעקמי"שיפוטיופלורליוםמיעוטדעות,ייחודייםכסאות"גוסרסקי'וד

499,535-536.
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בחשיבותולהמעיטפסיקתועל(החברתימשיוכונגזרותשאינן)השופטשלהאישיות

חברתיימוגורמיםהארמייםהנתוניםהשפעתשמאזנים,שכנגדגורמיםשלההשלכות

בתימכריעיםקרובותשלעתיםלזכוריש,בנוסף.מוסדיים120ושיקוליםמערכתיים
להקלאיןכןועל,במחלוקתשנויותובשאלותחשובותחברתיותבשאלותהמשפט

להבטיחשופטיםלבחירתוהסטנדרטיםהתהליךעל,לפיכך.זהבשיקולראש
,ואתניותדתיותעדות,שוניםחברתייםממעמדותקבוצותשלהולמתהשתקפות
ולא,וסבירההוגנתלהיותההשתקפותעל.כגבריםנשיםושלאידאולוגיותקבוצות

סטנדרטיםלהבטחתכפופההעיקרוןקבלת,בבדבד.ודווקניתמספריתפרופורציונלית

הרשותעקרון.השופטתברשותגבוהותמוסריותואיכויותמקצועיתמצוינותשל
-השיפוטייםההרכביםבקביעתגםביטוילידילבואצריךהמשקפתהשופטת
.ומאוזןמשקףאו,ניטרלילהיותההרכבעל.ספציפייםבדיוניםהיושבים-המותבים
עקרוניתעמדהעםאוטומטיתהמזוהיםקודםניסיוןאומוצקותדעותבעלישופטים
לפקפקמהציבורלמנועובכך,סכסוךבאותובמותבמלשבתלהימנעצריכיםמסוימת

.שלהם21ןבניטרליות
בהליךהחברתיהשיקוףלעקרוןמשקללתתישכיקבעהבהמלצותיהזמירועדת

ראוי,לדעתי.גושפנקאלונותנתרקוהיא,כיוםקייםכברהואכיציינהאך,הבחירה
תמכההוועדה.הקייםהמצבאתשמשמרכזהרקולאיותרנחרץיהיההוועדהשניסוח
,ברעיוןעקרוניתתמיכהיביעשהניסוחראויכיסבורואני,בלבדמינוריבאופןברעיון

עושהלאאךהרעיוןבקיוםהדוגלת,כלליתתמיכהרקולא,בוהצורךאתשמשקפת
באופןתאמץהמינוייםשוועדתשראויהמליצההוועדההתחתונהבשורה.לקדמודבר

ואיכותמקצועיתרמהשללשיקוליםבפוףהואעודכל,השיקוףעקרוןאתרשמי
שלגדולההחמצההייתהזמירועדת,זומבחינה.!שופט22לכהונתהמועמדשלאישית

עלהביקורתשלהעילותמשתילאחתלפחותמענהלתתבמקום.השיפוטיתהמערכת
השיקוףשבפועללומרהוועדהבחרה,שיקוףהיעדר,דהיינו,המשפטבתימערכת

הייתההשיקוףבסוגייתוברורהנחרצתעמדה.מינוריבאופןבוולתמוך,מתקחםכבר

המשפטביתמותקףשבגינןהעילותמשתילאחתלפחותנאותמענהלהוותיכולה

ידיעלמסויםמענהגםלקבלהייתהיכולה,יתראקטיביזםשלהשנייההעילה.העליון
.השיקוףעקרוןבנושאנחרצתעמדה
ביתבהרכבהייצוגיותעקרוןאתלקבלשלאזמירועדתלהחלטתמסכיםאני המשפט123

ליצורעלולהשיפוטיבהקשרזהעיקרוןקבלת,לעילשציינתיכפי.
השופטשכן,המשפטביתבעצמאותולפגועהמשפטבביתראויהלאפוליטיזציה

OFחן1Manitaba10"Society.ג(1980)120

Coul

~s6!0אAssessing theחס"Shetreet.5 402-399,355.
ם151(אקא.121402-401

.26-28'בע,2הערהלעיל,זמירועדתח"דו122
.שם,שם123
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,וצודקענייניבאופןולאמשתייךהואאליוהסקטורשללציפיותבהתאםלפעולעשוי
.יתנהגששופטשראויכפי

ישתרבותית-רבחברההיאבישראלשהחברהשמכיווןסבורמאוטנרמנחם'פרופ
בתנאי,המרכזיותהתרבותיותהקבוצותכלשלנציגיםהעליוןהמשפטלביתלמנות
.המשפטביתשלהדיןבפסקיהמגולמתהליברליתהמסורתלהמשךמחויביםשהם

השופטיםהרכבבחירתדהיינו,המותביםקביעתלסוגייתלהתייחסראויזהבעניין
השופטיםלהרכב.הוועדהידיעללשופטיםמונושכברלאחר,מסויםבמשפטשישב
תוצאותעל,מראשלצפייהלעתיםהניתנת,מכרעתהשפעהלהיותעשויהמסויםבתיק

אינןהעליוןהמשפטבביתהמותבקביעתדרכיבישראלכיהטועניםיש.המשפט
הרכבובחירתלכהונההשופטיםבחירתובגרמניהבצרפת.מראשוידועותפומביות
.חוק24ןפיעלנקבעיםמסויםבמשפטשישפוטהשופטים

במקרה.המשפטבתיבהרכבהמחוקקלהתערבותדוגמאותמספרקיימותבישראל
(ם-י)פ"בתחריפותבהתבטאויותהלויבנימיןהשופטהתבטא,לדוגמה,אייכמן

במשפטהשופטיםהרכבבראשעצמושםכךואחר,גרינוולד25ן'ני"מ53/124
חוקקה,אולשןיצחק,דאזהעליוןהמשפטביתנשיאביזמת,הכנסת.עצמואייכמן

ואבההרכבאתהעליוןהמשפטביתנשיאיקבע,מוותשעונשןעבירותשלפיו,חוק
.העליון26ןהמשפטביתשופטיהיההדיןבית

גםביטוילידיבאהעליוןהמשפטביתשללהרכבובאשרבציבורשניטשהוויכוח
,ההצעהקובעת,היתרבין.התקבלהשלאלחוקהמשפטבית:יסוד-חוקבהצעת
(ביתנוישראל-הלאומיהאיחודסיעת)כהןאליעזרהכנסתהבריידיעלשהוגשה

ביתשלשופטיםמשלושהיורכבלחוקההמשפטביתכי,(ל"המפד)ביביויגאל
המטרה;חדשועולהאקדמיהאנשיארבעה,קאדי,דייניםשני,העליתהמשפט

בפרשנותהאפשרככלרחבדעותמגווןשלשיקוףהיאזההרכבמאחוריהעומדת

מןהסתייגותרקעעלעלתהההצעה.ישראל27ןבמדינתהעליוןהמשפטיהמסמך
הואמתנגדיובעיניהמובהקשמייצגו,העליוןהמשפטביתשלהשיפוטיהאקטיביזם

בדברחוקתיתמהפכהעלדבריוובייחוד,ברקהשופט,העליוןהמשפטביתנשיא

-בחוקשנקבעובתנאיםעומדיםשאינםחוקיםלבטלהעליוןהמשפטביתשלסמכותו

8,8Shetree!קק.124254-123

~

supra note.גישהעלמבוססלהיותצריךהענישיםהקצאתהליך
אוזובפרשהלדתהשופטיםנבחרים,ויותגרמניהכדוגמת,רבותאירופאיותבארצות.עקרונית
שזהותושופטבפנייידוןויעניינוזכאיאדםכלפיושעל,"החוקיהשופט"עקרוןפיעלאחרת
בתיבמערכתהציבוראמתאתמחזקזההליך.המקרהבטרםעודהנקבעהליךפיעלנקבעת
:ראומכוונתשופטיםמבחירתמושפעהדיןפסקכיחשדכלמסירשהואמכיוון,המשפט

88supra,אק.617 noteS4hetree.
.3מדמ"פ,גרעוולד'ני"מ53/124(ם-י)פ"ת125
.1961-א"תשכ,(מוותשעונשןעבירות)המשפטבתיחוק126
ההצעהנגדצפוירוה"אלון'גראו.3393ח"ה,2002-ב"תשס,לחוקההמשפטביתחוקהצעת127

משפטביתחוץלהקמתהצעותשתינדחו"אלון'ג;2001.10.31הארץ"לחוקהש"בימלהקמת
.2001.11.6הארץ"לחוקה
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יצאווחבריוברקהשופט.הציסוקחופש:יסוד-וחוקוחירותוהאדםכבוד:יסוד
עלאיוםמשוםבהישכיהעמדהאתוהביעו,החוקהצעתעלתקדיםחסרתבמתקפה

תפגעלחוקההמשפטביתהקמתכיהדעהאתהביעברקהשופט.העליתהמשפטבית
.ואחרים28יזמיר,אנגלרדהשופטיםההזיקו-החרוואחריוהישראליתבדמוקרטיה

,ומפוליטיקאיםמשופטיםהמורכב,להוקההמשפטביתשהקמתסבורברקהשופט

המשפטמערכת,ברקהשופטלדעת.בישראלעליוניםמשפטבתישניליצורעשויה
המשפטבית.פוליטיותלהשפעותנתוניםשאינםהיחידיםהמוסדותאחדהיאשלנו

בסיסעלהבחרוששופטיומשום,המשפטמערכתשלפוליטיזציהלידייביאלחוקה
אשר,שטריתמאיר,לשעברהמשפטיםשרשלמתמיכתונהנהברק,זהבנושא.פוליטי
.!לחוקה29משפטביתלהקמתהואגםהתנגד

הובאובמסגרתו.הציבוריבשיחבהרחבהנדונהלחוקהמשפטביתלהקמתהיזמה

המצבתיקוןהיהשהועלוהיתרונותבין.זהרעיוןונגדבעדרביםעניינייםנימוקים
רחביםמגזריםבקרבהשפיטהמערכתכלפיאמוןוחוסררבניכורקייםשבו,הנוכחי
כלכרגעמכהניםלאהעליוןהמשפטשבביתהעובדהבשלהשארבין,בציבור
עשר-בשבעהס"שמפלגתשלזכייתה.חדשיםעוליםאוחרדים,ערביםשופטים

בבתיאמוןחוסרשלברורמסרשידרה,למשל,1999בשנתבבחירותמנדטים
אתחדשיםשופטיםלכהונתלבחורנוטיםמכהניםשופטיםכינטען,כןכמו.המשפט

שייהנהזהמעיןמוסדלהקיםניתןלא-שהועלוהחסרונותבין.כמותםשחושבמי
לחוקההמשפטבית;ייפגעף3יהעליוןהמשפטביתשלוכוחומעמדו;הציבורמאמון
סקטוריאלייםוחברתייםכלכליים,פוליטייםוכוחותאינטרסיםבידישרתכלייהיה

מערכת;משפטיבמסווהיומיומיתבפוליטיקהשיעסוקמוסדוייצרואותושינווטו
טיעוןהועלה,לכךמעבר.עצמאותהאתותאבדהפוליטיתלמערכתתוכפףהמשפט

,חוקתיתמבחינהריקבחללחיותאינן"רגילות"משפטיותשאלותגםולפיועקרוני
.3ן!מהםלהפרדהניתנותולאהמשפטתחומיכלעלמשליכותהחוקתיותוהשאלות
גישהנקיטתידיעלהביקורתעםלהתמודדהעליוןהמשפטביתשעלהיאעמדתי

חלקיכלשלהציבוראמוןאתלהבטיחובכך,השיקוףעקרוןלהבטחתיותרנמרצת
בסיסעללביקורתנאותמענהתהיההשיקוףעקרוןהבטחת.הישראליתהחברה

לפגועהעלולה,לחוקהמשפטביתמהקמתלהסתייגותאנישותף.וחברתיאידאולוגי
השניםבחמישיםשנוצר,בישראלהעליוןהמשפטביתשלוהמאוזןהעדיןבמרקם

התפתחותומתוךרבבעמלשהתהוומסורותיסודועלהדרגתיבאופןהאחרונות

.2001.5.16-15גלובס"ברקשלהמצוקה"גורלי'מ128
הזהוק'הגאת':לחוקהמשפטכיחהקמתנגדחורמהבמלחמתיוצאברקאהרון"צימוקי'ט129

.2001.5.2אחרונותידיעות"'קטןעודכשהואלהרוגצריך
.2!.2001.5אחרונותידיעות"אפשרויותמשתייותריש"גביזון'רראו130
"לאילתירדההמשפטמערכת"ציטריןצ"ב;אחרונותידויית"המשפטהפקעת"יובל'יראו131

.הארץ
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לגיטימיתביקורתלהםשהייתהשמלומדיםעללהצטעריש.ומצטברתאינקרמנטלית
דמסייעאתנאשימשוהשיפוטילאקטיביזםובנוגעהשיפוטיהתפקידלהיקףבנוגע

צמצוםאתוגורסיםהמשפטביתשלמעמדואתהשולליםוציבורייםחברתייםלכוחות
שנהוגלחוקהמשפטביתשלאוחוקתיתמועצהשלשהמודלסבוראני.סמכויותיו
ותחושתי,הישראליותולנסיבותלמציאותמתאיםאינו,בהתאמה,צרפתאובגרמניה

,יונהגושאם,הישירההבחירהחוקשללמהלךבדומה,עסקינןשגוישבמהלךהיא
ביתהקמתכילהדגישיש.הנוכחילמודללשובנצטרךזמןולאחרעליונצטער
למנותברצוןיסודה,המשפטבתיממערכתנפרדתכמערכת,בגרמניהלחוקההמשפט
נהוגותממילאבגרמניה,כןכמו.הנאציתבתקופהנגועיםהיושלאחדשיםשופטים

משפטבתי,כללייםמשפטבתי,מנהלייםמשפטבתי)נפרדותשיפוטמערכותכמה
בבתימשפטיותמערכותביןהפרדהנהוגהלאישראלבמדינתואילו,(למיסים
המשפטביתנשיאת,לימבךהשופטתשהביעההדעהגםזו.הכללייםהמשפט

מערכתלהקיםהרצוןרקעעלבגרמניהההיסטוריתההתפתחותאתשהסבירה,החוקתי
השנייההעולםמלחמתשלאחרהחדשהעידןאתשתפתח,חדשהחוקתיתשיפוטית
אתשאפיינווכליקוייםבמסורותנגועיםיהיושלאחדשיםשופטיםותביא,בגרמניה
הנאצ34יהמשטר

בעקבותהעליוןהמשפטלביתאהגרשמציבהאמוןמשברלפתרוןהצעתי
אתבישראללכונןישכי,היאבציבורניכריםחלקיםבקרבמעמדועלהמחלוקת

New-השלהמודל Laborהידיעלבבריטניהשהונהגהבריטי-H4uman Righb Ac

והכנסתיסוד-חוקסותרחוקאםהעליוןהמשפטביתיכריעזהמודללפי.1998
עללהשאירואוהרגילהחוקאתלבטל,היסוד-לחוקהחוקאתלהתאיםאםתחליט

סתירהשקיימתהחליטשבהםהמקריםברובבפועלהעליוןהמשפטביתנהגכך.כנו
.יסוד33ן-לחוקחוקבין

העליוןהמשפטלביתבנוגעמיוחדותסוגיות.י

במשךהיווה,העליוןהמשפטבביתובמיוחד,בישראלהמשפטבתישלהעבודהעומס

שוועדתעד,חמורהלכההבעיהנהפכה1979בשנת.כאובה34יבעיהרבותשנים
לשםהוקמה,לנדויהשופט'דאזהעליתהמשפטביתנשיאשלבראשותוחקירה
כיהששהיהתקופהבאותה.לפתרונהלהביאהעשוייםוהאמצעיםהתופעהבחינת
להעניקיוכלולאהשופטיםוכי,העבודהעומסתחתתתמוטטהמשפטביתמערכת

.2001.10.31הארץ"השלישימהרייךכלקחנוסדבגרמניההחוקתיש"ביהמ"סגלדראו132
.1הערהלעיל,השפיטהעל,שטריתבהרחבהראו133
134Shetreet "The Overburdening ofthe Supreme Court of

I

'

Israel

: The Problems, dle.5 ,
0Tenth International congress48,10Effects, and Remedies" Israeli Reports

56(1978,.06Goldstein.8,Jerusalem(שמו.Comparative.
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מנה,1948בשנת.ראויים35ןהםשלהםהשיפוטייםהשירותיםאת,כבעבר,לציבור

המספרגדל1949בשנת.שופטים36יחמישה,הקמתועם,העליוןהמשפטבית לשבעה37ן

המשפטביתהרכבגדליותרמאוחרעשור.לתשעה38יגדל1954בשנת.
ארבעהישנם,כיום.עשר40ןלאחדהמספרטיפסנוסףעשורולאחרשופטים39ןלעשרה
זמנייםמינוייםלמספרבנוסף,העליוןהמשפטביתכשופטילכהןשמונושופטיםעשר

.בהםצורךשמתעוררעתבכלהמתבצעים
הגידולועלבאוכלוסייההגידולעלמפצהאינוהמשפטביתשלבגודלוהגידול

מאותמחמשגדלהענייניםשמספרבזמן.המשפטבתיעלהמוטלהעבודהבעומס

בשנתוחמישהשמוניםמאותתשעאלפיםלחמשת1950בשנתושישהתשעים
לשנייםמשבעהעלהתקופהבאותההשופטיםמספר-%850-כשלגידול-י4י1987
עלהעומדהאוכלוסיןגידולשיעור,אופןבאותו.בלבד%4.71שלגידול,עשר

הענייניםמספר.המשפטביתשלבגודלומהגידולבהרבהגדולבשיעורהנו%5.306
,ושלושהשישיםמאתייםאלפיםשמונתהיה1998בשנתהמשפטביתבכותלישנכנסו

-בשופטיםהגידול.%142370-בכ-1999ועד1950-מבאוכלוסייהכשהגידול
.בלבד%100שלגידול-עשרלארבעהמשבעה
תשובהלהוותעשויהעליתהמשפטביתשופטימספרגידולכיחשהלנדוי43יועדת

שביתמכיוון,הרעיוןאתדחתהלבסוףאולם,המשפטביתשלהעבודהלעומס
ייחודיותתכונותבעלהנוממנהאהדשכל,שופטיםמקבוצתמורכבהעליוןהמשפט

אתהמשפטלביתמעניקהביניהםההדדיתוהפעולה,אינדיבידואליתותרומהמשלו
צריךזהדבר,יגדלהשופטיםמספראםכי,הדעהאתהעדיפההוועדה.המיוחדאופיו

,והמחוזייםהשלוםהמשפטבבתיקרי,השיפוטיתבהייררכיההנמוכהברמהלהיעשות

.אביבבתלהמחוזיהמשפטבביתובמיוחד
עלבמעטאךמפצהשהיההעליוןהמשפטביתשופטיבמספרהמצומצםהגידול
אתהקובעתהכנסתהחלטתשלתוצאהאיננו,ובאוכלוסיןהעבודהבעומסהגידול
לאבדמעונייןאינועצמוהמשפטשביתמכךנובעאלא,המשפטביתשלגודלו
.המיוחדמאופיו

:להלן)(א"תשמ,ירושלים)המשפטבחץשלוהסמכויותהמכנהלבדיקתהוועדהוחשבוןדץ135

.("לנדויח"דו"
בדברהודעה1948-ח"תש,(מעברהוראות)הכסמפטבתיפקודת.118'בע,20'מס,1948ר"ע136

.העליוןהמשפטביתשופטימינוי
.74'בע,1949-ט"תשפ"י137
שמאזפיעלאף,1960בשותרקלהשעהגדלהעליוןהמשפטביתשלהשופטיםמספר,פורמלית138

.תשעההיהלמעשההשופטיםמספר1954שנת
.1402-1403,(1963)36כ"ד139
.1911-1912,(וירשן73כ"ד140
.581(1988,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה)לישראלהסטטיסטיראוהשנתע141
.32-33,581-582'בע,שם142
.13-14'בע,135הערהלעיל,לנדויח"דו143
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ידיעלמותנההעליוןהמשפטבביתבשופטיםהמחסורבעייתהשניםבמהלך
.שונותלתקופותהמשפטבביתלכהןמחוזימשפטביתשופטישלזמנייםמינויים
המשפטבית.הזההיוםעצםעדלהתקייםוממשיך1949בשנתעודהחלזההסדר
או,מבחוץטכניתעזרהדרשהעבודהבעומסהטיפולכאשרזמנייםלמינוייםנזקק
השיפוטיותמטלותיואתלבצעמנתעלזמיןהיהלאמהשופטיםיותראואחדכאשר
או,חקירהבוועדתכהונהכדוגמת,שיפוטיות-אקסטרהמשימותביצועאומחלהעקב

.ציבוריתמשימהמילוילשםל"לחונסיעה
לביתזמניבאופןלהתמנות,להסכמתובכפוף,יכולהמחוזיהמשפטביתשופט

.העליוןהמשפטביתנשיאשלבהסכמתו.המשפטיםשרידיעלהעליוןהמשפט
,לסירוגיןאוברציפותאו,שתימשךתקופהעללעלותיכוליםאינםאלוזמניםמינויים
נעשיםזמנייםמינויים,למעשה."שנים4שלוששלתקופהבמהלךאחתמשנהיותר

.העליוןהמשפטביתנשיאשלדעתופיעל
העליוןהמשפטלביתהמחוזייםהמשפטבתישופטישלהזמנייםהמינוייםהסדר

מידהבאותהעצמאייםאינםאלהשופטיםכיחששיוצרהוא.במחלוקת145שנויהוא
אלהשופטיםכיההנחהלאורתוקףמשנהמקבלתזוטענה.הקבועיםעמיתיהםכמו

מילויבמהלך.העליוןהמשפטביתשלקבועשופטלמשרתבקידוםלזכותמייחלים
.העליוןהמשפטביתשופטישלהבוחנותעיניהםתחתנמצאיםהם,הזמניתמשימתם
שלבפועלמינוייםוכן,ראשוןשיפוטיכמינויבפועלמינוייםשוללתהעקרוניתעמדתי
למינוייםהאפשרותאתמגדיליםלעתמעת.העליוןהמשפטלביתמחוזייםשופטים
ביזמתהמשפטיםשרבקשתאתישראלממשלתאישרה1993שנתבתחילת.זמניים
ביתשופטימספרהגדלתאתלאפשרהכנסתמןלבקש,העליוןהמשפטביתנשיא

זהמסוגצעדיםבמקום.עשר46ןלארבעהמספרםאתולקבוע'בשנללםהעליתהמשפט
בתישלאיחודםאתלכלולהייתהצריכהזורפורמה.וכוללתמקיפהרפורמהעדיפה

הדרגותעלשמירהתוך)נמוכהבערכאהמשפטלביתוהמחוזייםהשלוםהמשפט
במבנההרפורמהתהליךהתקדם1999בשנת.לערעוריםבינייםוערכאת(השיפוטיות

הוועדההצעותמרבית.אורועדתח"מדומסוימיםחלקיםאימוץעםהמשפטבתי
.ממשלתית147חוקכהצעתלכנסתוהוגשוהממשלהידיעלאומצו

לכהונההשלוםמשפטמביתשופטשלזמנייםמינוייםכימסכימהזמירועדת

כאלהממינוייםהנובעהנזקהכלובסך,בנזקכרוכיםהמחוזיהמשפטבביתבפועל

אלא,כאלהממינוייםלהימנעממליצההוועדה.מהםהצומחתהתועלתעלעולה
המעשיבצורךמכירההוועדה,זאתעם.ונדיריםמיוחדיםבמצבים,הכללמןכיוצא

.המשפטבתילחוק10'ס144
134Shetreeh,אקק.145114-111 supra note.
.162'מסנספח,1993מרץשלהקבינטהחלטתראו146
,2000-ס"תש,(נוסףהיוןהשיפוטערכאות)(3'מסתיקת)השפיטה:יסוד-חוקהצעתראו147

.2914ח"ה
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שנתייםבעוד,יהיהניתןהפגמיםתיקוןידישעלוסבורהכאלהבמינוייםשמתעורר
שראוימידיותפעולותעל,בנוסף,המליצההוועדה.הללוהמינוייםאתלצמצם,בערך

מינוימראשלתכנןממליצההוועדה.כיוםעודהתופעהאתלצמצםמנתעלשייעשו

,כןכמו.כברלדוןהתתילשבהםהתיקיםאתלסמםיוכלהשלוםששופטכדי,זמני
אזורק,סבירהכהונהלתקופתהשלוםמשפטלביתהשופטיחזורהזמניהמינויבתום

למנותראוי,מכהונתולפרושעומדמחוזיכששופט,בנוסף.בעניינוהוועדהתחליט
שופטלמנותמהצורךלהימנעמנתעלפרישתולפניעודקבעבמינוישופטבמקומו
."זמנייבמינוישלום

,זאתלעומת,העליוןהמשפטלביתמחוזייםשופטיםשלומנטםמינוייםלגבי
הוועדה.אחתשנהעלעולהשאינהלתקופהבהםלהמשיךראויכיסבורההוועדה
למינוימתייחסתאינהזמנייםמינוייםשלהשיטהנגדשהושמעההביקורתכיציינה

תברילדעת.העליוןהמשפטבביתבפועללכהונההמחוזיהמשפטביתשלשופטים
קטןבמספרשמדוברהעובדהביניהם,כאלהלמינוייםטוביםטעמיםיש,הוועדה
העבודהעומס,המחוזייםהמשפטבתיבעבודתפוגעיםשאינםמינוייםשלמאוד
ששופטראוי,ובנוסף,בפועלשופטיםשלתוספתמחייבהעליוןהמשפטבביתהכבד

בביתמוגבלתלתקופהישרתהעליוןהמשפטבביתקבעשללמינויהמועמדמחשי
כיממליצההוועדה.קבעשלמינוילולהעניקראויאםשיוחלטלפניהעליוןהמשפט

שופטיםלבחירתהוועדהלחברייודיעוהעליוןהמשפטביתונשיאהמשפטיםשר
העליון49המשפטלביתבפועללכהונהמסויםשופטלמנותכוונתםעלמועדמבעוד

,.

צריכהזמנייםמינוייםשלהכלליתהפרקטיקהכיסבוראני,לעילשציינתיכפי
השלוםמשפטמביתשופטיםמינוייםלגבירקולאהמשפטבתיכללגבי,להשתנות
פנימראית.פעמיםמספרבעברכךעלעמדתי.המחוזיהמשפטבביתבפועללכהונה
לחולצריךאחדודין,העליוןהמשפטלביתזמניממינוילהימנעמחייבתהצדק

לביתזמנייםמינוחםעלשאתביתרואוליהזמנייםהמינוייםכלעלעקרוניתמבחינה
.העליוןמשפט
מןאםלשקוליש.השקיפותערךהואהעליוןהמשפטלביתבמיוחדחשובערך
המשפטבביתלבהונההמועמדשלהשקפותיובדיקתשלפומביהליךלאפשרהראוי
המינוייםועדתשלמשנהועדתבפנידיוןלפחותאזי,פומביבשימועלאואם,העליון
המינויבתהליךהציבוראמוןאתלהגבירעשויזהדבר.המועמדהשקפותבנושא

מרחיקהאמריקאיהמודלאתכךלשםלאמץהכרחשאיןיודגש.השיפוטיתובמערכת
בחינתשליותרמתוניםמודליםלמצואניתן.חודרניציבורישימועשלהלכת

.פחותחושפניתבמתכונתהמועמדיםשלההשקפות

.67-73'בע,2העיהלעיל,זמירועדתח"דו148
.74'בע,שם149

390



מידהואמותהליכים:שופטיםמינויתהליך

לכהןיכוליםאלה.בדימוסשופטיםעצמםעלשנוטליםהתפקידהיאנוספתסוגיה
כמו.מקומיים50ילענייניםהמשפטבביתכשופטיםוכן,קטנותלתביעותהמשפטבבית
,לנדויועדת.שופטימן5ןשלהמשמעתיהדיןבביתלכהןיכוליםבדימוסשופטים,כן

מחמירהגישהנקטה,שיפוטיתופעילותהתנהגותלבחוןכדי1984-במונתהאשר
שלהתנהגותםעלהגבלותלהטילשישוחשה,בדימוסשופטיםשללתפקידםבנוגע

נגדמשמעתייםהליכיםלנקוטשאיןסברהשהוועדהבעוד.בדימוס52ןשופטים

מעשיוהשלכותאתלשקולצריךשופטשכלהייתהתחושתה,בדימוסשופטים
בדימוסששופטיםראוילא,הוועדהלגישת.מסוימיםבגבולותלפעולחובהולהרגיש

באשרספקלעוררעלוליםאשרבמחלוקתהשנוייםציבורייםבנושאיםמעורביםיהיו
,זובשאלההפוכהבדעההחזיקכהןחיים.15'כהונתובזמןהשופטשללאובייקטיביות

השנוייםציבורייםבנושאיםעמדהלנקוטבדימוסלשופטיםלהתירשישוסבר
בסוגיותעמדהלנקוטבדימוסמשופטיםלצפותצריךהציבור,אדרבה.במחלוקת

פיעל.בפוליטיקהיעסוקבדימוסששופטבכךפסולכלראהלאהואובנוסף,15'כאלה

בדימוסשלשופטים,מכאן.מתפקידולהתפטרצריךכ"חלהיותשמעונייןשופט,חוק
שופטיםשלעיסוקםלשאלתבאשר.'פוליטיים55לחייםלהיכנסמלאהוכותיש

מוותרהשופטעודכללגיטימידברבכךראתהלנדויועדת,משפטיתבעבודהבדימוס

שופטולפיהעמדההביעכהןחיים.'56"לשעברשופט"או"בדימוסשופט"התוארעל
בביתלהופיעמלבד,המשפטיתהפרקטיקהתחומיבכללעסוקיכוללגמלאותשפרש

היאהדברמשמעות.מזהנמוךמשפטבביתאוכיהןהואשבהבדרגהמשפט

.משפטז15בביתלהופיעאסוריהיהעליוניםשלשופטים
עלוזאת,נוספותשיפוטיותלמשרותשפרשוהשופטיםאתלנצלגםניתןלדעתי

.המשפט158בתיעלשנוצרבעומסלהקלמנת
האירופיהקונטיננטבמדינות.המותבקביעתדרךהיאאחרתמרכזיתסוגיה
-המותבבקביעתהמשפטביתנשיאשלדעתשיקולהשוללתמושגיתגישהמקובלת
או"חוקפיעלהשופט"עקרוןיסודעלמוקדמתעבודהחלוקתתכניתלקבועחייבים

."הטבעיהשופט"

.בהתאמההמשפטבתילחוק47,57'ס150
.84'בע,2הערהלעיל,זמירועדתח"דו151
6השיפוטמערכתעלון"השופטיםשלהמקצועיתהאתיקהנושאלבחינתועדה"ראו152

.11(ה"תשמ)
.שם,שם153
.2(ו"תשמ)8השיפוטמערכתעלון"לנדויועדתח"לדוכהן'ה'חשלתגובתו"אתראו154
.שם,שם155
.11(ה"תשמ)6ההרפוטמערכתעלון"השופטיםשלהמקצועיתהאתיקהנושאלבחינתועדה"156
.154כשלהערה,כהן157
.1הערהלעיל,שטריתראו158
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ראויאםהסוגיההנההעליוןהמשפטלביתשופטיםבמינויהקשורהאחרתבעיה
,ירוןראובןפרופסור.העליוןהמשפטביתשופטלמשרתהמדינהמבקראתלמנות
מינויועלביקודתמתח,העבריתבאוניברסיטהלמשפטיםהפקולטהשללשעברהדקן
המשפטביתכשופטכיהןמלץיעקב.העליוןהמשפטלביתמלץיעקבהשופטשל

המשפטביתכשופטלכהןנבחרהואמכןולאחר,המדינהכמבקרמינויובטרםהמחוזי
ניגודשלבמצבשופטיםלמינויהוועדהחכריהוצבוירתפרופסורשללטעמו.העליק
,שופטיםלמינויהוועדהחבריכל,הכנסתלחבריפרט,לשיטתו.לכאורהעניינים
כפופיםהנם(מנהלייםלנושאיםשקשורבמה)והשופטיםהממשלהשריובמיוחד
המדינהבמבקרבחירתםשבומצביוצרזהגורם.המדינהמבקרשלוביקורתלפיקוח

.עניינייםשאינםמשיקוליםלכאורההושפעההשיפוטילכס
כיום.העליוןהמשפטביתנשיאמינוידרךהיאציבורילדיוןשעלתהחשובהסוגיה

הוותיקבמקומומתמנה,המכהןהנשיאבפרישת:קרי,ותקלפיהואהנשיאמינוי
מתמנההנשיאולמשנה,העליוןהמשפטבביתאחריושנותרהשופטיםמביןביותר
עלהעליוןהמשפטביתנשיאימונה,שהועלתהההצעהלפי.הוותקבסדראחריוהבא

לתמוךנוטהאני.לוותקהאוטומטיתמהזיקהבמנותקשופטיםלמינויהוועדהידי
הציבוראמוןאתלהגבירהמשפטלביתנאותהמנהיגותלהבטיחכדיזובהצעה
שנעדרמילמינוייביאותקלפיהאוטומטישהמינוימקרהולמנועהמשפטבמערכת
.מנהיגותייםאומנהלייםכישורים
העליוןהמשפטביתנשיאשלפיהלכתמרחיקתיותרהצעההועלתהבכנסת
עצם.המדינהומבקרהמדינהלנשיאבדומהבכנסתחשאיותבבחירותחבחרוומשנהו

למנועכדימשקפתשופטתרשותקיוםשלהחשיבותעלמעידהזוהצעההעלאת

.לגיטימיותלציפיותרגישותחוסרעלכתגובהרפורמות

ומשובמוקדמותבחינות,השתלמות,מוקדמתהכשרה.יא

התקדמותשחלהw91sיש,מינויםבטרםלשופטיםמוקדמתלהכשרההדרישהלעניין

שהחל,שופטיםלהשתלמותהמכוןשלהמקצועיתפעילותוידיעלזהבענייןרבה
וכן,חדשיםלשופטיםמוקדמתהכשרהקורסיעורךהמכון.שנהכעשריםלפנילפעול
לשקולהראוימן,זאתלעומת.לעתמעתמכהניםשופטיםלהשתלמויותקורסים

לערכאותלשפיטהלמועמדיםבכתביותראינטנסיבייםמבחניםהנהגתבחיוב
.העליוןהמשפטלביתלאכיאם,ראשונות
מןכחלקידעמבחניאואישיותמבחנילערוךהצדקהאיןכיסברהזמירועדת
לבחירתהוועדהבידימצויכללשבדרךמשוםזאת.שופטיםבחירתשלהרגילההליך

שבמקריםציינההוועדה.שלווהידעהשופטשלאישיותועלמספיקמידעשופטים
מקוםשיהיהייתכן,לכהונהמתאיםמסויםמועמדאםספקמתעוררשבהם,חריגים
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להתאמתובאשרספקכשמתעוררכללבדרך.אישיות59ןמבחןלעבורלמועמדלהציע
המידעלהשגתחלופיתבדרךללכתמעדיפההוועדה,שופטלכהונתמסויםמועמדשל

המכוןיריעלשנערך,לשפיטהמועמדיםלקורסהמועמדאתולשלוחהנדרש
עללכךראוישנמצאלשפיטהמועמדשכלממליצהזמירועדת.שופטיםלהשתלמות

מועמדיםבקורסלהשתתףיידרששופטיםלבחירתהוועדהשלהמשנהוערתידי
במועמדמדוברכאשר,זאתעם.המשנהבייועדתבפניהריאיוןלאחר,לשפיטה

רקלא,בקורסהשתתפותממנותידרשלאכללבדרך,העליוןהמשפטבביתלכהונה

כזהמועמדשלההתאמהששאלתמשוםגםאלא,והגישוריםהניסיון,המעמדבגלל
לפנישוניםגורמיםידיעלהיטבנבחנתהעליוןהמשפטביתשלשופטלכהונת

מועמדלגביננקטתדומהגישה.שופטיםלבחירתבוועדהבולדוןהצעהשמתגבשת
.!המחוזיתהמשפטביתשללשופטזהמסוג

מועמדכלשלהכישוריםאתהמדריכיםמעריכיםלשפיטהמועמדיםקורסבסוף
לשקולממליצהזמירועדת.הקורסבמהלךשנתגלוכפי,שופטלכהונתהתאמתוואת

בגיבוששיעזורדבר,בסיומורקולאעצמוהקורסבמהלךהערכהדפישלהנהגתם
תמציתיתתהיהלאהניתנתשההערכהממליצההוועדה,כןכמו.הקורסבסיוםהערכה

יעבירשופטיםלהשתלמותשהמכוןבכךמעוניינתהוועדה.יותרמפורטתאלא,וקצרה
שובשתדוןמנתעלשופטיםלבחירתהוועדהשלהמשנהלוועדתההערכהטופסאת

לבחירתהוועדהמליאתבפנילדיוןהמועמדאתלהעביראםתחליטאזורקבמועמד
.!שופטים62
משובעדיףכיהיאדעתי,הדיןעורכילשכתידיעלהנערךלשופטיםלמשובבאשר

.אינדיבידואלייםשופטיםלגביאישימשובולאקולקטיביבאופןמשפטבתיעלכללי
,ברקהנשיאשלעמדתוגם.השיפוטיתהתלות-איעלמצננתוהשפעהלחץיוצריםאלו
.אישימשובפניעלכללימשובהעדפתשלזהבכיווןהיא

לבחירתלוועדהקשורשאינומוסדהיאהדיןעורכישלשכתקבעהזמירועדת

.המשובכלפיעמדהלנקוטמקוםרואהאינהולכןהמשפטבתילהנהלתאושופטים
.במחלוקת63ןשנוייםהמשובותוצאותהמשובעריכתשעצםציינההוועדה,זאתעם

להקיםהמשפטיםלשרהציע,ברקאהרןהשופט,העליוןהמשפטביתנשיא
שופטיםנגדתלונותשיבררהציבורתלונותנציבותשלמוסדהמשפטבתיבהנהלת
שלבהצעתוהטיפולאתלקדםשראויסבורההוועדה.המשפטבתיבמערכתועובדים

."המשפט4בתיבהנהלתהציבורלתלונותנציבותולהקיםהעליוןהמשפטביתנשיא

.44-45'בע,2הערהלעיל,זמירועדתח"דו159
.52-53'בע,שם160
.54'בע,שם161
.59-60'בע,שם162
.83'בע,שם163
.82-83'בע,שם164
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הוצע,המשפטלבתיהציבורתלונותנציבותלהקמתפריצקיכ"חהצעתבעקבות
.המדינהמבקרמוסדבמסגרתתוקםשהנציבות
השיטהאתלשנותשישסבר,שטריתמאירמר,לשעברהמשפטיםשרכייצוין
אתלשנותיש,לדעתו.שופטיםלבחירתהוועדה-שופטיםלמינויבישראלהקיימת

אימוץתוך,אובייקטיבייםהתאמהמבחניהכוללתשיטהולהנהיגלשפיטההכניסהסף
התאמהבמבחנילהשתמש,היתרבין,הוצעשבה,זמירועדתח"דומסקנות

.,השפיטה65למשרתכניסהכתנאיאישייםובראיונותוגרפולוגייםפסיכומטריים

הגשמת:העליוןהמשפטביתשלהראשוניםהשופטיםחמשתמינוי.יב
האידאולוגיבמישורהמשקפתהשופטתהרשותעקרון

.גופיםמספרשלעבודתםבאמצעותנעשוהעליתהמשפטלביתהראשוניםהמינויים
ידיעלהואאףהתבקשזמורהמשה.הדיןעורכילשכתמנשיאותהורכבהמייעץהגוף

אלהממקורות.העליוןהמשפטלביתשופטיםלמינויבנוגעהמלצותלהכיןרודןר"ד
להצבעתמיוחדתועדהבפניהובאהאשר,"%שמושבעהשלרשימההתגבשה
בשלב.הוועדה67ןלאישורשהועמדובשמותקלשינוינעשהזהבשלבכאשר,אישור
נדרשהסופיובשלב,בפניהשהוצגולהמלצותבאשרהזמניתהממשלההצביעההבא

לביתלבסוףשמונוהראשוניםהשופטיםהמשת.הזמניתהעםמועצתשלאישורה
מונהזמורה.וחשיןאסף,דונקלבלום,אולשן,זמורההשופטיםהיוהעליוןהמשפט
.העליוןהמשפטביתלנשיא

עלעקרוניבאופןהתבססוהעליתהמשפטביתשופטילגבישההמלצותנראה
הפוליטיותהקבוצותשכלמאמץגםנעשהאך,מקצועיתיכולתועלכישורים
מיוכל,בהתנגדותנתקלולאשהומלצוהשמות.זהבהרכבמיוצגותיהיוהעיקריות
ידיעלאחדפהכמעטנבחרוהראשוניםהשופטיםחמשת.לבסוף168מונהשהוצע הבית69ן

.
גלויה,הסינוןבתהליךמרכזישיקולהיוומקצועייםשכישוריםאף,לעילשצויןכפי
זמורה.ציבוריותדמויותכולםהיוודונקלבלוםאולשן,שזמורההעובדההייתהלעין

הדתיהסקטורשלנציגהיהאסףהרב,השלטתהמפלגה,י"למפאקשוריםהיוואולשן
והשין(המשפטיניסיונוחוסררקעעל,מהציבורחלקלשקףשנועדהברורהבחירה)

באותההעליוןהמשפטביתאתכניתוחה,להבפנינה'פרופ.ימניותנטיותבעלהיה
מינוייםמערכתשלתוצאההיההמשפטביתהרכבכיקובעת,הקמתושלתקופה

:המשפטיםשר.מתפקידוהבוקריפרושזמיריצחקהעליוןש"ביהמשופט"אדטי'ועצימוקי'ט165

.2001.4.15אחרונותידיעות"'השיטהלשינויעדשופטיםאמנהלא'
.אסף,אגרנט,גוייטין,ויינשל,דונקלבלום,אולפנן,זמורה166
.207(ח"תשל)ודבריםדיןאולפנן"167
.14(ח"תש)11הזמניתהמדעהמועצתדברי168
.23'בע,שם;נגדקולותושנינמנעיםחמישהשלממוצע-הצביעוושבעה-שלושים169
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בחירתבמהלךקואליציונייםבגורמיםהתחשבותשלתוצאהלפתותאו,פוליטיים ,השופטים70
.

השופטיםאתלהוציאביקשוהפוליטייםשהמנהיגיםלסכםניתןפניםכלעל
ובתי,במיוחדכפוליטיותנתפסוהאחרותהשלטוןרשויות.פוליטייםבענייניםמעיסוק
ביכולתהואשר,פוליטייםלאשיקוליםששוקלתהיחידההרשותנחשבוהמשפט
.לחלוטיןאובייקטיביבסיסעלבפניהשהובאוהנושאיםעםלהתמודד

,הברית-ארצותבכללן,הדמוקרטיותהמדינותברובכיזהבהקשרלהעיריש
אינהפוליטיתזהותאופוליטיתפעילותזילנד-וניוקנדה,אוסטרליה,גרמניה,בריטניה
.לשפיטהמינוישוללת

דייניםמינוי.יג

שיטת.הדיינים-הדתייםהיהודיםהשופטיםמינוישיטתאתבקצרהלבחוןברצוננו
הדייניםשלעצמאותם.עזהציבוריתמחלוקתהאחרונותבשניםעוררהבחירתם
הפרקטיקותהאםולשאלהבחירתםלנוהליבנוגעבמיוחד,שאלהבסימןמוטלת

,הרגיליםהשופטיםמינויבהליכיהישימיםלאלהמשוויםלהיותצריכיםוההליכים
.השופטיםשלעצמאותםמובטחתשבהם

מקביעותנהנים,המדינהמןמשכורותיהםאתמקבלים,השופטיםכשאר,הדיינים
בכלאובצבאכללשירתלארובםרוב,הרגיליםלשופטיםבניגוד,אולם.לפרישתםעד

,בנוסף.פורמליחילונימשפטיניסיוןחסריםרובםכןעליתר.אחרלאומישירות
בסקטוריםהקיימתלמערכתייחודייםשיקוליםמערבותיסודצלנעשיםרביםמינויים

למפלגותייצוגהמעניק,פוליטימפתחפיעלהמינוייםמבוצעיםלעתים.והדתיהחרדי
מתקנותיוצאפועלהנןאלועובדות.הישראליתבפוליטיקההשונותהדתיות

מועצתידיעלמאושרתלהיותצריכההמועמדיםרשימתפיהןשעל,סטטוטוריות
בדיוןביטויהאתשמצאהעזהלביקורתנשואהיוואלותקנות.הראשיתהרבנות

איכילעזראכ"ח.החוקבהצעת

~

,פוליטיותמכסותפיעלהממוניםהדיינים":אמרב
והפועלהמזרחיכיאמרומסויםדתילמגזרשהשתייכואנשיםכיקרהרבותלעתים

צריכהזותופעה.אחרממגזרנציגלבחורעלינוכןועלמייצוגכברנהניםהמזרחי
ן7יי"משורשלהיעקר

(ט"תשמ)ידמשפטעיוני"לקיומוהראשוןבעשורהעליוןהמשפט-בית:והמשרההעוז"להב'פ170
479,484.

.2209(1954)16כ"ד,איכילובעזראכ"חביקורת171
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מועצתידיעלהוסמךאםכדייןלמינויכשירהנואדםכיקובעיי!הדיינים72חוק
משנהתקנות.י~מינויוממועדשנתייםבתוך,כדיןלשמשבישראלהראשיתהרבנות
להיותהמועמדצריך,האזוריהדתיהדיןבביתדייןלתפקידהתאמהלצורךכיקובעות
ואופיוהייואורך.נשויבהווהאובעברולהיותיותראושלושיםבן,רבלמשרתכשיר

הרבנותמועצתבחינותאתלעבורועליו,בישראלכדייןמעמדואתלהלוםצריכים
,הגדולהרבניהדיןבביתכדייןמינוילשם.מהן75יפטורהואכןאםאלא,הראשית
,האזוריהרבנידיןבביתכדייןשניםשלושלפחותשלניסיוןבעללהיותצריךהמועמד

בבתישופטלמינויהנדרשותהמידהאמותאתולמלאבתודהכמלומדהכרהלקבלאו
.י~הנזכרותהבחינותאתלעבורהצורךללאאך,האזורייםהדין

לימודימלבד,פורמליתמשפטיתהשכלהבעלאיננוהדייןהמקריםשלרובםברוב
רובכיהעובדהנחשפההמדינהלביקורתהכנסתועדתבדיוני,כןעליתר.עברימשפט
לכאורה.בגרות77יתעודתללאהתיכונייםלימודיהםאתסיימוהדייניםשלרובם

,הראשיתהרבנותמועצתשלבידיהדייןלמינויהמידהאמותקביעתמשימתהשארה
כפופה,חילוניתשהנה,ישראלאוכלוסייתמרביתשכן,רצויהבלתיהנה,בידיהורק

,רבותהצעותקיימותזולסוגיהבנוגע.אחדים78יבענייניםהרבניםהדיןבתילסמכות
.המועמדיםמןגבוהאויסודי-עלחינוךשלדרישהלהטלת,השארבין,הקוראות

העומדהעיקרון.עצמא74ןגוףידיעלשינוהלובחינותוקיוםחילונימשפטיחינוך

אמותכןועל,ודברענייןלכלשיפוטיבתפקידמכהןהדיין,ברוראלוקריאותמאחורי
המידהכאמותנוקשותלהיותצריכות,הדייניםלמשרתמועמדיםלבחירתהמידה
.אחרותשיפוטיותלמשרותלמועמדיםביחסהחלות
המשפטלביתעתרהראטהת80ןהרבעהמועצה'נגולדשמידט87/854צ"בבג
המידהאמותפיעללמשרהכשירהיהמועמדאותו.דייןלמשרתמועמדהעליון
מידותעללהוסיףרצתההמועצה,אולם.הראשיתיתהרבנותמועצתידיעלשנקבעו

כיקבעלצדקהגבוהדיןכביתבשבתוהעליוןהמשפטבית.נוספותמידהאמותאלה
להבחןאוטומטיתמזכותנהנההמקוריותהמידהאמותאחרשמילאמועמדכל

אתלנצלהמועצהניסתהאחרבעניין.דייןלמשרתלמועמדיםהמיועדתבבחינה

כלללאנעשודייניםשלמהמינוייםחלק,ישראלמדינתהקמתלאחר.1955-ו"תשט,הדייניםחוק172
,1952-ב"תשי,(מינוייםאישור)הרבנייםהדיןבתיחוקאתלחוקקהיההכנסתועל,חוקיבסיס
.השופטיםולהרכבהדיןלכתילמפרעתוקףנתןאשר

.1952-ב"תשי,(מינותםאישור)הרבנייםהדיןבתילחוק3'ס173
.("הדייניםתקנות":להלן)1273ת"ק,1955-ו"תשט,(וסדריההסמכהתנאי)הדייניםתקנות174
.הדייניםלתקנות1תקנה175
.הדייניםלתקנות2תקנה176
.1987.7.17שבתחדשות"האלהההחלטותמקבלי"לוי'א177
.(היללשלמהכ"ח)4'בע,55.1.26מיום,ומשפטחוק,לחוקההכנסתועדתמושבפרוטוקול178
.רוביןחנןכ"ח,שם179
.114(1)מגד"ת,הראשיתהרבצתמועצת'נגולדשמידט87/854צ"בג180
.הדייניםתקנותראו181
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שללמינויוהראשיתהרבנותמועצתשלהמלצתהקבלתאתהמחייבתבדרךסמכותה

כיבקובעוזודרישהדחהלצדקהגבוההדיןבית.הגדולהרבניהדיןלביתדיין
.מספקת82יהנההאזוריהרבניהדיןלביתמונהשהדייןבעתשניתנהההמלצה
שופטת)דיינתלמשרתלהתמנותאישהרשאיתהאם,הנהענייןבעלתנוספתסוגיה
המגבלהמלבד,זולאפשרותביחסהדייניםבחוקבלשהימגבלהקיימתלא.(רבנית
הנשיםעללהקלעשויכזהמינויכיבכנסתנטעןבעבר.כזהלמינויביחסבהלכה

כלהמורכבדייניםהרכבבפנימופיעותהןכיום.הרבנייםהדיןבתיבפניבהופעתן
יש,בנוסף.ביותר83ןשמרניותבדעותקרובותלעתיםהמחזיקים,מגבריםכולו

מזכירמשרתשלפחותאזי,לתפקידמתאימהמועמדתתימצאלאאםאףכיהטוענים

.לאישה84ןלהינתןצריכההדיןבית
שר'נשקדיאל87/153צ"בבגהעליוןהמשפטביתשלהמהפכניתהחלטתולמרות
ולמרות,כבטלהדתיתלמועצהמינויבתחוםנשיםנגראפליההוכרזהשבו,הדתות85י
אישהשלחברותהזכתהשבו,186,להט'נפורז87/953צ"בבגהמשפטביתפסיקת
חברותתהיינהשנשיםהאפשרות,בתמיכההראשיהרבשלבחירתועלהאמוןבגוף

ידבקהעליוןהמשפטביתאםברורזהאין.שאלהבסימןעדייןנותרתאלהבגופים
.דיינתלמשרתאישהשללמינויהבנוגעאפליהכלויפסוללעילהמתוארתבגישתו

אפליהסביבנסבושהןמכיוון,כזותוצאהמחייבותאינןופורזשקדיאלפרשיות
דןעניינינוואילו,דתייםהיבטיםבעלמנהלילתפקידכמועמדותששימשונשיםכנגד

החוקכילטעוןניתןכילשכוחלנואל,כןכמו.דתישיפוטילתפקידאישהבמינוי
,התפתחשהואכפי,זהדיןפיועל,תורהדיןהנוהרבנייםהדיןבבתיהישיםהמהותי
הדעהזהבהקשרכילצחןאנוחייביםמאידך.כדיינתלכהןיבולהאיננהאישה

פיעלמניעהאיןפיהועלשקדיאלבפרשתאלוןהשופטידיעלשהובעההחולקת
שהוזכרוהנימוקיםמבין.דיינתלתפקידאישהשללמינויהבנוגעהעבריהדין

כילצייןצריךזהבהקשר.המקראיתהשופטת,דבורהשלהתקדיםהיהבהחלטתו
.הרבנייםהדיןבתיבפניבהופיעןרבניותטוענותאודיןכעורכותלשמשיכולותנשים

מורכבתהווערה.חבריםמעשרההמורכבתמינויועדתידיעלממוניםהדיינים

שני,כנסתחברישני,נוסףממשלהוחברהדתותשר,לישראלהראשייםהרבניםמשני

הנוזההרכב.הדין87ןעורכילשכתחבריושניהראשייםהרבנייםהדיןביתדייני

.711,716(2)מאד"ת,דהותלענושיהשר'נגולדשמיט87/74צ"בג182
אם,זהבכיווןללכתיוחלטאםכייתכן.צברירחלהכנסח-חברת.2197-2198(1954)16ב"דה183

הדיןכבתינשיםשלהרכביםלמנותתהיההעדיפההדרך,זאתיאשרוההלכתייםהגורמים
שלבמותביםוגבריםנשיםלערבההלכהמבחינתמעשיתיהיהניתןבכללאםספקכי,הדתיים

.רבנידיןבית
.שם184
.(שקדיאלפרשת:להלן)221(2)מבד"פ,הדתותשר'נשקדיאל87/153צ"בג185
.(פורזפרשת:להלן)309(2)מבד"פ,להט'נפורז87/953צ"בג186
.1955-ו"תשט,הדייניםלחוק6'ס187
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הצעתבענייןהדיתבמהלךהדתיותהמפלגותידיעלשנכפהפוליטיהסכםשלתולדה
למגזרמשתייכיםחבריושרובמשום,רחבייצוגזהבהרכבאין.הדייניםבענשןהחוק
ההרכבידמהפיהשעל,המשפטיםשרלהצעתהגמורההיפוךהנוזהמצב.הדתי

.יותרמצומצםמייצוגנהנההפוליטיהענףשבה,שופטיםלמינויהוועדהשללהרכבה
קץעלשגוכיצההחוקהצעתפניעלעדיףהנוכחיתבמתכונתוהחוק,מגרעותיולמרות

שר,דייניםשלושה,הראונייםהרבניםמשניתורכבהוועדהכיהקובעתהדתותשר
בחירת.הרבניהדיןביתבפנילטעתהזכאיואדםנוסףממשלהחבר,המשפטים
ידיועלהדתותשרידיעלמאושרתלהיותאמודההייתההוועדהידיעלמוצמדים
בידיהדייניםמינוישלהמונופולשימורהייתההחוקהצעתמטרת.הראשייםהרבנים
הרבניהדיןלביתדייןלמנותהדתותלשרמאפשרהדייניםחוק.!הראשיים88הרבנים

וזאתהגדולהרבניהדיןבביתדיין,זמניבאופו,לשמשיוכלשהאחרוןמנתעלהאזורי
.שניםשלושלמשךשנהעלתעלהשלאלתקופה

ביתשלפסיקותיולאור.בשניתצצההמינויםלוועדתאישהשלמינויהסוגיית
ידיתןלאהמשפטשביתייתכן,!פורז90ובפרשתשקדיאל89ןבפרשתהעליוןהמשפט
.דייניםלמינףהוועדהלהרכבמלהתמנותאישהשללפסילתה
שלפי-תורהדיןחלשבו,לעילכמתואר,הרבניםהדיןבבתיהשוררלמצבבניגוד
המינוייםועדת,דייניתלמשרתאישהשלמינויהעללכאורהאוסרהמקובלהפירוש
אישהשללמינויהכלשהימניעהלכאורהקיימתלא,כןועל,חילונילהוקכפופה
חבריעללחץמפעיליםוהעיתונותדייןלמשרתהמועמדים.הבחירהבוועדתכחברה
.!9!הוועדה

אותןוביןשופטיםלמינויהוועדהעלהחלותהסטטוטוריותההוראותביןהדמית
הדיןסדרילכלליבנוגעבתקדימיםהדיוןוכן,דייניםלמינויבוועדההדנותהוראות
לוועדהבנוגעהמשפטביתפסיקתכילמסקנהמובילים,הוועדותבשתיהישימים
שופטיםלמינוילוועדה,המחויביםבשינוייםוישימהקבילההנהדייניםלמינוי
.ולהפך
וכי,בוועדהחשאיתהצבעהשלקיומהלאפשראיןכיקבעהעליוןהמשפטבית
ידיעלבוצעאו,פורסםלאשהמינויובלבדהחלטותיהאתלשנותרשאיתהוועדה
להמשיךרשאישרכסגןלכהןשנבחרכ"חכינקבעאחרבעניין.המדינה192נשיא

המשפטבית.עניינים93ןניגודיוצרמשוםזהבמצבאיןוכי,ועדהכחברולשמש
לכהןימשיךלאועדהכחברלכהןהיוצאתהממשלהידיעלשנבחרשרכיפסקהעליון

.208ח"ה,1954-ד"תשי,הדייניםחוקהצעת188
.185הערהלעיל,שקדיאלפרשתראו189
.186הערהלעיל,פורופרשתראו190
.177הערהלעיל,לוי191
.37הערהלעיל,מזרחיפרשת192
.72הערהלעיל,וירשובסקיפרשת;שם193
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בארחו.1"הנכנסתהממשלהידיעל,זהלתפקידמחדשנבחרהואכןאםאלא,ככזה

שלבחירתהלאחר,בוועדהבחברותוולהחזיקלהמשיךרשאיכ"חכיהוחלטעניין
אתלכנסהסמכותכיהוחלט,בנוסף.החדשהלכנסתהואשנבהרובלבד,חדשהכנסת

מכינוסהסבירהזמןתקופתבחלוףבהפעלתהמחויבהדתותששרסמכותהנההוועדה הקודם95ן
דייןמינויכלפיושעל,דיניםלמעויבוועדההסדרצמחמסוימתבתקופה.

.ן~ספרדידייןשלבמינויו"מאוזן"אשכנזי
שלמינויםסביבשסבבההמחלוקתהנה,דייניםמינויבהליךלפגמיםדוגמה
,צבאימשירותהתחמקבצריהרב.הגדולהרבניהדיןלביתורוזנטלבצריהרבנים
ועל,משימהלכלכשירכבלתיעליושיכריזמנתעללירות260לפסיכיאטרבשלמו
פנייתועם52בגיללצבאלהתגחסהחליטהוא.צבאיתמשימהלכלוכמהכמהאחת

בנוגע.מדימבוגרהואכיבקובעולגייסוסירבהצבא.הרבניהדיןבביתכדייןלמינוי
הוועדה.מוסריבקלוןכרוךשהיהלמעשהאותושקשרמידעקייםהיהרוזנטללרב

.במועמדותםלדוןמנתעל,1989מאימאזפעמיםמספרהתכנסהדייניםלמינוי
.הועלתהלאורוזנטלבצרישלמועמדותםוסוגייתהוועדההתכנסה1990באוקטובר
עד,במינוייםמלדוןלהימנעלוועדהלצדקהגבוההדיןביתהורה1989בספטמבר
קשהמהלומההדתייםהמשפטבתיספגו1990בשנת.תישמע97יזהבענייןשעתירה
אשם,טיעוןעסקתבעקבות,נמצאפרדסהרבאביבבתלהרבניהדיןביתנשיאכאשר
ביקורתלאחר.כיהן98ןהואשבוהדיןביתבפנישהופיעהאישהשלמיניבניצול
.בפועלמאסרחודשישישהלתקופת(שירותעבודות)עונשוהומר,עזהציבורית
ערובותמשמשיםאינםבישראלדייניםלמינויבנוגעוההסדריםההליכיםכינטען

כןועל,ניטרליםאינםועדהחברימספר.המתאימיםהמועמדיםבחירתלשםמספקות
בדיןבקיאיםהםואיןהדייניםלמדולא,רובפיעל.מועמדיהםאתלקדםנוהגיםהם

האישיותהמידהאמות.יישומועלאמוניםהםואתולמרות,החילוניהישראלי
מהשופטיםהנדרשותלאלומקבילותאינןהדייניםמןהנדרשותוהמקצועיות בישראל99ן
שיפוטיתחסינותדרגתמאותההדחניםנהניםהללוהחסרונותכללמרות.

.בישראללשופטיםהנתונה

.73הערהלעיל,ס"שסיפתפרשת194
.144(3)לדד"פ,הדתותשר'נבס80/2צ"בג195
.שם,שם196
ברון'וג.קיפר'ד;1989.9.5הארץ"מיסודופגוםמבנה-הרבנייםהדיןבתי"אלץ'גראו197

אחרונותידיעות"הגדולהרבניהדיןלכיחורוזנטלבצריהרבניםשלבמינוייםדיוןמנעצ"בג"
"הרכניד"לביהורוזנטלבצרימינויכוונתנגדצ"לבגעתרהד"עוהלשכת"אלון'ג;1989.9.5
.1989.12.17הארץ"רבנייםשרירים"אלון'ג;1989.9.6הארץ

.1990.12.4הארץראו198
באופןשיוסדרלצפותאיןולכן,פוליטיתמבחינהרגישמאודהיהוההכשרההשירותתנאינושא199

.הישראליתכפוליטיקההדתיותהסיעותתפקידבשלואת.חוקי
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.דיץלמשרתמקומייםורבניםראשייםרבניםשלמינויםאתמאפשרהישראליהדין
לכהן,מינויםעםלישראלהראשיםהרבניםשנירשאים,הדייניםלחוק4סעיףפיעל

.זה200דיןביתנשיאבמשרתמכהןאףמהםאחד.הגדולהרבניהדיןבביתכדיינים
.האזורייםהרבניםהדיןבבתיכדיינים,משרתםמעצםמכהניםרבנים,בנוסף

ביןהנעגיל:הנןלישראלהראשיהרבלמשרתממועמדהנדרשותהמידהאמות
לאחתכשירותאו,עיררבאודייןבהווהמשמשאובעברשימש,שבעיםלביןארבעים
.בתורהו20כגדולעליומכריזההראשיתהרבנותרצצןכאשראו,אלוממשרות
,הבריםחמישיםממאההמורכבתבחירהמועצתידיעלמתמניםהראשייםהרבנים
.ציבורנציגיושבעיםרבניםשמוניםמתוכם
.פגוםבמינויהדןתקדיםקייםהראשייםהרבניםבמינויהקשוריםבענייניםגם
שלמינויואתלצדקהגבוההדיןכביתבשבתוהעליוןהמשפטביתביטל1955בשנת
עתבאותהמוסדרהיהשלא,מינויף20בהליךפגמיםמפאתוזאת,הראשיהרב

רטרואקטיביתנסקותשהעניקחוקהכנסתחוקקהזופסיקהבעקבות.בחקיקה
אתלעקוףדרךישנהפיושעל,זהרצויבלתימצבבשינויצורךקיים,לדידנו.למינוי203

כישייקבעכך,החוקתיקוןבאמצעותלהיעשותצריךזהשינוי.דייניםלמינויהוועדה
אישורהקבלתאתהיאאףתחייב,כדייןלכהןמאליהזכותלוהמעניק,רבשלמינויו
.דייניםלמינויהוועדהשל

מקצועיתהקפדהשלמידהבאותהמופעליםאינםלדייניםהמינויהליכי,לדעתי
במערכתהמקובלותשהנורמותמשום,שופטיםמינוילגבישנהוגכפיועובדתית
רבנים,למשלכך.הכלליתהשיפוטמערכתשלמאלושונותהדתיתהשיפוט

ביןטשטושוקים,פוליטיתמפעילותהימנעותעלמקפידיםאינםדייניםהמשמשים
הסינוןמערכות.שיפוטיבתפקירכדייןכהונתווביןרבניתפקידכבעלרבשלהיותו
השיפוטבמערכתהקיימותיותרהמודרניותהשיטותאתהדביקולאדייניםשלוהמיון

למערכתבדומהכלליםוקביעתמידהאמותגיבוש,נתוניםאיסוףשלבמובןהכללית

.הכלליתהשיפוטבמערכתהקיימת

קאדיםמינוי.יד

הליךפיעלממונים(השרעיםהדיןבתיאוהמוסלמיםהדיןבתישופטי)קאדים
מתשעההמורכבת,למינוייםועדהידיעל,קרי,דייניםמינוילהליךבמהותוהדומה
מהםשנייםשלפחותכנסתחברישלושה,נוסףשר,הדתותשר,קאדיםשני:חברים

.1955-ו"תשט,הדייניםלחוקא'ס200
.1980-מ"תש,לישראלהראשיתהרבעתלחוק5'ס201
.997(2)טד"פ,הדתותשר'נדין55/29צ"בג202
.1955-ו"תשט,(שונותהוראות)הראשיתהרבנותמועצתחוק203
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הנדרשותהמידהאמות.%2מוסלמיהנומהםשאחד,דיןעורכיושני,מוסלמיםהנם
בדיןמתאיםמרקעליהנותנדרשיםהם.ביותרנמוכותהנןקאדילמשרתממועמד

.לפחותשלושיםבניולהיות,הדתיתאמונתםאתהתואםחייםאורחלנהל,השרעי
ברורותמידהאמותבנמצאאין.=בעברו5אובהווהנשוילהיותכןכמונדרשהמועמד
הביקורת,הללוהמגרעותלכלבנוסף.ממנוהנדרשיםולמבחניםלהשכלהבנוגע

משפטיבחינוךלחייבםצריך:הקאדיםשללמינויםישימהלדייניםבנוגעשנמתחה

עלהמוטלותהדרישות.למדימוזרהנוכיוםהשוררהמצב.חילוניבדיןאקדמי
לטעוןהרשאיםאנשיםלאותםהישימותמאלומשמעותיבאופןנמוכותהנןהדיינים
.בפניהם

משפטיתמהשכלהליהנות,דיןעורכילמעשההםאיןכיאף,נדרשיםהאחרונים
למינוייםבנוגעהמידהאמותשלגמישותן.שרעי206בדיןבחינותולעבור,בסיסית
בהליךבחשבוןהנלקחיםהשוניםהגורמיםבשקילתנרחבדעתשיקוללוועדהמעניקה
.הבחירה

הראשונותבשנותיההקאדיםשלמינויםסוגייתהוסדרהלא,הדיניםמינויכבעניין
שמטרתהרטרואקטיביתחקיקהאומצה,מכךיוצאכפועל.בחקיקההמדינהשל

המשפטבתיבמערכת.שךתקופהבאותהשבוצעולמינוייםמשפטיתנפקותהענקת
נשיאלהסכמתבכפוף,המשפטיםשרידיעלממונההמשפטבתימנהל,האזרחיים

מהמידתנשמרתזובדרך.שופט208להיותמהויכהואשאיןאף,העליוןהמשפטבית
.המשפטבתישללניהולםובנוגעמנהלייםלענייניםבנוגעשיפוטיתעצמאותשל

להיותצריכיםאינםהרבנייםהדיןבתיומנהלהשרעיםהמשפטבתימנהל,זאתלעומת

פיעל.בשינוי209הצורךעלהמלמדתנוספתבעיהזוהי.הענייןלפי,דייניםאוקאדים

השרעיהדיןביתראשאתומניבאופןלמנותהדתותשררשאיהקאדיםלחוק6סעיף
ספקאין.קבועיםלמינוייםבנוגערקנדרשתלמינוייםהוועדהשלהסכמתה.לערעורים

הדתותלשרמאפשרתשהיאמכיות,הדתותלשרהעומדתזוסמכותאתלבטלצריךכי
עקיפתתוך,המוסלמיםהמשפטבתיבשיטתביותרהרמהלמשרהאדםלמנות

.למינוייםהוועדהשלסמכותה
מנתעלהשרעיםהדיןבתיבשיטתרפורמההכותבהציעעשר-השנייםבכנסת

,זולמשרהקבלתםלדרישותהקאדיםשלשירותםלתקופתבנוגעהפגמיםאתלתקן

הצליחהכותב.אלהמשפטבתישלוניהולם,לערעוריםהשרעיהדיןביתשלהרכבו
,לדעתי,כיום.1995-1996בשניםהדתותכשרכהונתובעתזומרפורמהחלקליישם

.("הקאדיםחוק":להלן)1961-א"תשכ,הקאדיטלחוק4'ס204
.הקאדיםלחוק2'ס205
.1374ת"ק,1963-ג"תשכ,השרעייםהטועניםתקנות206
.1953-ד"תשי,(מינוחםאישור)השרעייםהדיןבתיחוק207
.68ת"ס,1962-ב"תשנ,(15'מסתיקון)המשפטבתילחוק82'ס208
.1961-א"תשכ,הקאדיםלחוק(א)10'סוכן,1955-ו"תשט,הדייניםלחוק13'סראו209

'חהמשפט
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לפימתבצעאינוהמינויהליךשכן,מושלםמלהיותרחוקהנולקאדיםהמינויהליך
הדתותבמשרדהיההקאדיםשמינויהעובדהרבותשניםבמשך.קפדניותמידהאמות

בשירותיםוהןדתבשירותיהן,יהודיים-הלאלמגזריםמצומצמתלבתשומתשהעניק
נתןזהדבר.השרעיתהשיפוטלמערכתלבתשומתוגםמשאביםגםמנעה,שיפוטיים

השיפוטמערכתעלבאחריותשינוי.המידהובאמותהמינויבהליכיגםאותותיואח
.2!לשיפור0ספקללאתביאהמשפטיםשראלוהעברתההשרעית
כלפיקפדנימידהבקנההשרעילשיפוטמתייחסאיננוהעליוןהמשפטביתגם

שר'נעאבד97/1529צ"בבגביטוילידיבאשהדברכפילענייןהנוגעותהרשויות
שלפיהקובעת,ברשומות(1996.6.2-הביום)הודעהנתפרסמהזובפרשה.2"הדתות
,1996-ו"תשנ,(קאדיםלמינויהוועדהשלועבודהדיוןסדרי)הקאדיםלכללי13סעיף

החליטה(1996.6.2)ו"התשנבסיוןו"טמיוםלקאדיםהמינוייםועדתשבישיבת
עאבדמוסטפא:שרעידיןביתשלקאדילכהונתהבאיםהמועמדיםבחירתעלהוועדה
.ודוגאן
למרות.עורריךעליואין-ברשומותשפורסםקאדיםשלמינוי,הקאדיםחוקלפי
.ארוכיםחודשיםבמשךהושהתההנשיאאצלהקאדיםשלהשבעתם,זאת

.למינויהתנגדותמאפשריםאשר,קאדיםשלהמינוילכללינזקקו,פרוצדורלית
שיורהבבקשה(עאבדפרשת)צ"לבגעתר,עאבדמוסטפא,הנבחריםהקאדיםאחד

הדתותשרנגדעשהצוהמשפטביתשלמטעמויוצאולאמדועלנמקלמשיבים
מזכירעלשיאסורמניעהוצולקאדיהעותרשלהמינויהליךאתלהשליםלושיורה
.העותרשלבמינויולדוןהדתותלמשרדקאדיםלמינויהוועדהאתלכנסהוועדה
.בעניינוכדיןשאינם,הליכיםמתקיימיםכיכבדחששהיהקיים,לטענתו

ועדתשהחליטהלאחרכי,התבררלממשלההמשפטיהיועץכוחבאמתגובת
לנשיאלהציע,הקאדיםלחוק3סעיףלפילסמכותהכהתאם,לקאדיםהמינויים
עומדתוהוועדה,למינויוהתנגדות96.6.20ביוםהוגשה,לקאדיהעותראתהמדינה
.בהתנגדותלדון
הוועדהשלועבודהדיוןסדרי]הקאדיםלכללי(א)14סעיףלפיכי,קבעצ"בג

שחלפהלפניהמדינהנשיאבידיהמינויקיוםיתבקשלא,1996-ו"תשנ1[קאדיםלמינוי
טענתהוועדהבפנישתועלהיכולזוובתקופה,הבחירהמיוםימים21שלתקופה

לדוןהוועדהשלכינוסהכי,המשפטביתקבעאלהבנסיבות.למינויהתנגדות
עיכוב.להתערבותועילהאיןכןועל,כדיןנעשההעותרלמינוישהוגשהבהתנגדות

.הסףעלהעתירהאתדחהצ"בגולכן,החוקלפיהתחייבהעותרשלמינויו
,להתערבשהתבקש,צ"בג.ולעותרלענייןצדקעושהואינו,לוקההדיןפסק,לדעתי

,1996-ו"תשנ,[קאדיםלמינויהוועדהשלועבודהדיוןסדרי]הקאדיםלכללינזקק
עלעליונהנורמטיביתעדיפותבעלכידועשהוא,הקאדיםלחוק12מסעיףבהתעלם

.346-349(!998)לדתכוחבין:הטובההארץשטרית'שראו2!0
.(עאכדעניין:להלן)23(1)97עליתתקדין,(פורסםטרם)הדתותשר'נעאבד97/1529צ"בג211
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מידהואמותהליכים:שופטיםמינויתהליך

.שלמהמלאבהעשולאאוליהקאדיאתשיצנוהדיןשעורכימשום,זאתכל.הכללים
שלמותחוסראףעלהמלאכהאתבעצמוהשליםהמשפטבית,אחריםבמקרים,אבל

.כמתחייבהטיעונים
שלפיו,הקאדיםלחוק12מסעיףכמו,בחוקמפורשמסעיףהתעלמות,מקרהבכל

תמוה,כלעל,הדיןופסק,מצאנולאכזוהתעלמות-שנתפרסםמינויעלעורריןאין
חוקלהוראתתשובהלהיותיכולהאינההבחירהכלליעלההסתמכות.ביותר

ההתנגדותלסוגנועדלא,כאמורהסתמכועליו,(א)14שסעיףגםמה,מפורשת

בהליךלפגםאלאשנבחרבמילפגםהתייחסהלאההתנגדות.זהבענייןשהוצגה

.המינוישלהכללי

סיכום.סו

המינויהליךנסקרבמהלכו.בישראלהשופטיםמינויבהליךעסקנוזהבמאמר

שיטת.שופטיםלבחירתוהשיקוליםהמידהאמותלניתוחבנוסף,עצמוהפרוצדורלי
כןועל,ותפקודההשופטתהרשותאיכותעלישירבאופןמשפיעההשופטיםמינוי
למינויהישראליהמודל.גבוההומוסריתמקצועיתברמהתהיההמינוישיטתכיחיוני

הבחירהועדת.חיוביתלהערכהזוכהשופטיםלבחירתועדהעלהמבוססשופטים

בתהליךהשתתפותמבטיחהזושיטה.הממשלענפימכלמנציגיםמורכבתהישראלית
הרכבבבחירתהשונותהדעותואתון,המקצועייםוהגופיםהשלטוןרשויותשל

גבוההברמהשיפוטיתעצמאותמבטיחההישראליתהשיטה.השופטתהרשות
אתולהפעילזהאיזוןעללשמורישלדעתי.פוליטייםגורמיםשלהשפעותומרסנת
שרידיעלכיוםהממונים,השוניםהמשפטבתינשיאיבחירתלגביגםהבהירהועדת

מכהןהואשכן,המינויעלהשפעהיכולתתישמרהמשפטיםלשר.בלבדהמשפטים

,העליוןהמשפטביתנשיאבחירתלגביכיוםהנוהגתהשיטה.הבחירהועדתר"כיו
אתתבחרשהוועדהראוי.לשנותהוישלטעמימוצלחתשיטהאינה,ותקלפיבחירה
תומךאני.כהונתולמשךקשרללאלכישוריובהתאםהעליוןהמשפטביתנשיא
ידיעלההליךאתלשפרישלדעתיאך,השופטיםאתהבותרובהרכבהישראליבמודל
.הבחירהבהליךהמשקפתהשופטתהרשותשלהדוקטרינהשלומודעברוריישום

נאמנהלשקףצריךהשופטתהרשותהרכב,כשלנוומורכבתמגוונתבחברה,לדעתי
הפעלת.בחברההשונותהקבוצותהחברתיותהשכבותאתהאפשרככלרחבהובמידה

צריךהצדקשלפיוהעל-עקרוןשללהתקיימותותתרוםהבחירהבהליךזודוקטרינה
המינויבהליךהציבוראמוןלהעלאתיובילזהדבר.להיעשותרקולאלהיראות
בכיתלפוליטיזציהיגרוםלאהדוקטרינהשלברוריישום.השיפוטיתובמערכת
מספריתולאוסבירההוגנתתהיהההשתקפותאםנגועהלשפיטהאוהמשפט
-שופטיםבבחירתהוועדהפעולתאתכיוםהמנחיםהסטנדרטים,כןכמו.ודווקנית
.ייפגעולא-גבוהותמוסריותמקצועיותאישיותואיכויותמקצועיתמצוינות
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שטריתשמעון

המשפטביתשלהראשוניםהשופטיםחמשתשבחירתהראיתיאףהמאמרבמהלך

בהשתייכותגםהתחשבוהבחירהובהליךהשיקוףלעקרתבהתאםנעשתההעליון
רפורמהלערוךישלדעתי.מקצועיתויכולתכישוריםעללהתבססותבנוסףפוליטית
והסחבתהמערכתעלהעומסבעייתאתלפתורמנתעל,המשפטבתיבמבנהמקיפה

ומינוייםזמנייםמינוייםשלכיוםהנוהגתהשיטהכיסבוראני.המשפטבתיבפעילות
היא,עצמהאתהוכיחהלאזושיטה.בהקדםלשנותהוישמוצלחתשיטהאינהלשעה
-אישלהחשובהערךביניהם,השפיטהמערכתביסודהמונחיםהיסודבערכיפוגעת
.שיפוטיתתלות

ולכן,דמוקרטיתבמדינהביותרהחשובותמהמערכותאחתהיאהשפיטהמערכת

אתויקיימובקפידהייבחרוואנשיהשהמערכתלכךלדאוגמאודגבוההחשיבותישנה

שלתקיןלתפקודהחיונייםוצדקיושרשלקיומםאתלהבטיחמנתעל,נאמנהתפקידם

השפיטהבמערכתהציבורלאמוןגבוההחשיבותישנה.במדינהוהמשטרהממשל
המערכתעלולכן,ישירבאופןהציבורעלהמשפיעיםבעניינים,היתרבין,המכריעה
היסודעקרונותעלתתבססשהשפיטהמנתעל,החברהשלבבואהלשמשהשיפוטית
.וצדקיעילות,הגינותככללם-במדינתנוהנוהגים
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