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 מספרם) של חרדים בתפקיד מנהלי־מחלקות בבתי חולים, פרופסורים
 לפיסיקה, מהנדסי טייס, אדריכלים וכוי. הטעם לכך הוא שהאוכלוסייה
 החרדית, בהדרכת מנהיגיה, מכוונת את בניה כמעט רק ללימוד תורה
 וללימוד בישיבה. רק בודדים מביניהם פונים לאוניברסיטאות ולמכללות,
 ומקומן של הנשים בחברה זו ידוע אף הוא. התוצאה היא ש״מאגר״
 המועמדים מבין החרדים, בתחומים המחייבים הכשרה יסודית ומקפת

 במקצועות ״חילוניים״ הוא דל ביותר.
 החרדים, מתוך שהוציאו עצמם מן הכלל, אינם יכולים להתלונן על
 כך, שאין הם מוצאים את מקומם (ואולי אין הם חפצים למצוא את
 מקומם) בקרב בעלי תפקידים המחייבים השתייכות לכלל וקבלת הכשרה

 שהציבור הרחב מעמיד לרשות בניו ובנותיו.
 אולם בעוד שלא נשמעו תלונות על ״העדר ייצוג״ חרדי בקרב
 הפרופסורים לארכיאולוגיה או לפיסיקה החלו להישמע לאחרונה טענות
 על ״העדר ייצוג״, כביכול, בבית־המשפט העליון (ואולי הכוונה
 לבתי־המשפט הממלכתיים בכלל). דא עקא, שמינוי לבית־המשפט
 מחייב הכשרה, ידע וניסיון בשיטת המשפט הנוהגת במדינת ישראל.
 אם אי פעם תקום מדינה לפי חוקי ההלכה, כפי שהחרדים מבינים אותה
 (ובהנחה שמדינה כזו, שמרבית בניה יעסקו בלימוד תורה תוכל להתקיים),
 יתפסו הישיבות את מקום האוניברסיטאות והמכללות ובוגריהן יוכלו
 למלא כל תפקיד שמועצת גדולי התורה יראו לנכון להטיל עליהם.
 השאלה כיצד תראה מדינה כזו, אם תהיה בה כנסת ובתי־ משפט

 ממלכתיים ומה תהיה דמותם, איננה בתחום הרשימה הנוכחית.
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 קצפם של החרדים יצא על בית־המשפט העליון ובמהלך הדברים
 הושמעו גם טענות על העדר ״ייצוגי׳ לחרדים, ואולי אף לדתיים בכלל,

 המשפט העליון ואולי גם בשאר בתי־המשפט הממלכתיים.
 ח הדברים ראוי לציין את המובן מאליו, היינו ששפיטה היא
 מקצ#4. התנאי המוקדם לכהונה בתפקיד הוא רכישת הכשרה משפטית

 בדעימדינת ישראל וניסיון מתאיםי.
 אלה ^מכהנים בתפקיד חשוב זה יכולים להיבחר אך ורק מבין האנשים
 שיש להם ההכשרה המתאימה לכך והמעוניינים למלא את התפקיד
 (כלומ^לץוכנים להציג את מועמדותם). לפיכך ברור שאין מדובר
 ב״ייצוג״ מגזר זה או אחר באוכלוסיה. הרופאים והמהנדסים אינם
 ״מיוצגים^בבית־המשפט העליון מן הטעם הפשוט שלרובם המכריע
 ^ן-הכ^רה מספקת בתחום המשפט. בחירתו של מי מהם לכהונה הרמד
 עשויה לבוא בחשבון רק אם יעשה ״הסבה מקצועית״ וירכוש את ההכשרה

 המשפטית הדרושה.
 כאמור, מבחינה זו שפיטה איננה שונה ממקצועות רבים אחרים.
 לתפקיד מנהל מחלקת עיניים בבית־ חולים יכול להתמנות רק רופא
 בעל מומחיות וניסיון מתאימים בתחום זה, וכך הדבר לגבי כל מקצוע

 אחר יהא זה טיס, הנדסה, מתמטיקה, פיסיקה או כימיה.
 בכל תחום המחייב הכשרה מקצועית קיים ״מאגר״ של מועמדים
 המסוגלים למלא תפקיד שהתפנה בתחום זה. מובן מאליו שקבוצות
 שחבריהן אינם משתייכים ל״מאגר״ המקצועי, אינן יכולות להתלונן
 על כך שאין להן ״ייצוג״ בין בעלי אותו מקצוע, ובכלל, לשון ״ייצוג״
 איננה מתאימה לתחום המקצועי ומקומה במישור הפוליטי. בתחום
 המקצועי ניתן, כמובן, לדבר על הפליה. אולם לטענה של הפליה כלפי
 גוף ממנה או בוחר יכול להיות מקום רק אם ניתן להראות שהוא מעדיף
 קבוצה מסוימת שחבריה נכללים ב״מאגר״ המועמדים, על- פני קבוצה
 אחרת הנמצאת באותו ״מאגר״. כך, למשל, אין החרדים יכולים להתלונן
 על כך שאין להם ״ייצוג״ בקרב טייסי צה״ל או בקרב הקצונה הבכירה.
 מטבע הדברים שאלה העושים בכל מאמץ לדחיית השירות, לא יוכלו

 לזכות בתפקידים המחייבים שירות ממושך.
 בדומה לכך, לא יהיה יסוד לטענה כזו בהקשר להעדרם (או למיעוט

 I * דיקאן בית-הספר למשפטים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל; פרופסור,
 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.

 II התנאים מפורטים בחוק בתי-המשפט [נוסח משולב].

 ההררים, מתון שהוציאו

 עצמם מן הכלל, אינם יכולים

 להתלונן על כן, שאץ הם

 מוצאים את מקומם(ואולי

 אץ הם חפצים למצוא את

 מקומם) כקרכ כעלי תפקידים

 המחייכים השתייכות לכלל

 וקכלת הכשרה שהציכור

 הרחכ מעמיר לרשות כניו

 וכנותיו
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-המשפט הממלכתיים

 בית־המשפט העליון ־ ישיגה בהרבג מורחב

,  הנתמימ מצביעים על כן

 שבאופן כללי פועלת תועדה

 למינוי שופטיה בבחירה בין

 נשים לגברים, על בסיס

 שיויוני

 בישראל ועסק לפחות שבע שנים באחד מן התפקידים שפורטו לעיל
 (לגבי שופטי בית־המשפט העליון). לגבי שופטי בית־משפט-השלום
 נקבעה תקופה מינימלית של חמש שנים לפחות. הוראה מיוחדת נקבעה
 לגבי בית־המשפט העליון (בלבד) והיא מאפשרת מינוי ״משפטאי
 מובהק״ שלגביו לא נקבעה תקופת הכשרה כלשהי והיא נועדה כפי
 הנראה לאפשר את מינויו של הרב שמחה אסף, מיד לאחר קום המדינה,
 לשופט בית־המשפט העליון. עם זאת, ברור שמדובר בחריג צר שקשה

.  להניח שכיום ייעשה בו שימוש2
 התקופות שפורטו לעיל הן תקופות מינימום, וכיום קשה לתאר
 שימונה אדם כשופט בבית-המשפט העליון קודם שעברו לפחות 25
. לגבי שופטי בית-המשפט המחוזי,  שנה מאז שסיים לימודי משפטים3
 תקופת מינימום היא 20-15 שנה ולגבי שופט בבית-משפט־השלום

 15-10 שנים.
 ״מאגר״ המועמדים כולל איפוא, את אלה שצברו את הניסיון הדרוש
גיל ) י ו נ  למשרה שמדובר בה ובתנאי שהם נמצאים בגיל מתאים למי
 הפרישה לגבי שופטים הוא 70, ומטבע הדברים צריך שיהיו למועמד
 למינוי מספר שנים סביר שבהן יוכל לכהן בתפקיד זה). לפיכך, כולל
 כיום ״מאגר״ המועמדים לבית-המשפט העליון את אלה שסיימו את
 לימודי המשפט בתקופה שלפני לא יותר מכ־ 40 שנה ולא פחות מכ־ 25

 שנה (אלה הן לערך השנים שבין 1956 ל-1970).
 מכאן גם שאת פעולתה של הוועדה לבחירת שופטים ניתן לבחון אך
 ורק תוך התייחסות ל״מאגר״ המועמדים למשרות שהתפנו. כדי להמחיש

ה ט י פ ש ם ל י ד מ ע ו מ  מאגר״ ה

 כפי שכבר צויין, צריכים השופטים להיבחר מבין המשפטנים הישראלים,
 הבקיאים בשיטתנו המשפטית שהינם בעלי ניסיון וידע בתחום המשפט.
 תנאי הכשירות נקבעו בחוק בתי-המשפט [נוסח משולב] ועיקרם הוא
 שלבית-המשפט העליון יכול להתמנות מי שכיהן לפחות חמש שנים
 כשופט בית־המשפט המחוזי וכן עורך-דין או מי שזכאי להיות עורך-דין
 בישראל ועסק לפחות עשר שנים (מהן חמש בישראל) בעריכת-דין,
 בתפקיד משפטי או בהוראת משפטים באוניברסיטה או בבית-ספר
 למשפטים. לבית־המשפט המחוזי כשיר להתמנות מי שכיהן לפחות
 ארבע שנים כשופט בבית-משפט השלום או מי שזכאי להיות עורך-דין

 21 החוק עצמו מגביל את האפשרות להמליץ על מינוי כזה בכך שהוא קובע
 שהמלצה כאמור מחייבת רוב של שלושה רבעים בהצבעה בוועדה לבחירת שופטים

 (סעיף 7(ג) לחוק בתי-המשפט).

 31 ניתן להצביע על חריג אחד. השופט א׳ ברק מונה לבית-המשפט העליון בשנת
 1979, היינו כ־ 21 שנים לאחר שסיים את חוק לימודיו לתואר הראשון(היה זה

 אז תואר מוסמך) באוניברסיטה העברית.



 זאת, אפתח בהבחנה בעניין שמעולם לא היה שנוי במחלוקת, היינו בתי
 האולפנא שבהם ניתן לשופטי בית-המשפט העליון, בשעתו, התואר

 האקדמי במשפטים.

 בשנות ה־70 וה-80 בהשוואה לאוכלוסיית הסטודנטים למשפטים בשנות
 ה־50 וה-60 (שמהם מונו השופטים שכיהנו בבית־המשפט לתעבורה

 בשנת 1981).

־משפט־השלום  שופטים בבתי

 שנה סה״כ מספר שופטים מספר שופטות אחוז השופטות

 1981 113 94 19 ״/״17

420/0 87 121 208 1996 

־משפט מחוזיים  שופטים בבתי

 שנה סה״כ מספר שופטים מספר שופטות אחוז השופטות

 1981 86 77 9 ״/100

260/0 23 67 90 1996 

 בבית-המשפט העליון מכהנים כיום 14 שופטים. מספרים אלה אין
 מקום להציג באחוזים. לענייננו די לציין שבמשך קרוב ל-30 השנים
 שלאחר קום המדינה לא כיהנה בבית-המשפט העליון ולו שופטת אחת,
 בשנת 1977 מונתה לראשונה שופטת בבית־המשפט העליון(היתה זו
 השופטת מרים בן פורת<. כחמש שנים לאחר מכן מונתה לבית־ המשפט
 העליון שופטת נוספת (השופטת שושנה נתניהו). היום מכהנות
 בבית־המשפט העליון שלוש שופטות (השופטות דליה דורנר, טובה

 שטרסברג-כהן ודורית בייניש).
 כל שאציין בשלב זה הוא שהנתונים מצביעים על כך שבאופן כללי
 פועלת הוועדה למינוי שופטים, בבחירה בין נשים לגברים, על בסיס
 שוויוני. חוסר השוויון ששרר בשעתו בין מספר השופטים למספר
 השופטות נבע, בעיקרו, מכך שהמועמדים לשפיטה היו, ברובם המכריע,
 גברים, וגורם זה היה נעוץ בכך שלומדי משפטים היו ברובם המכריע
 גברים. מצב זה משתנה בהדרגה, עם השינוי ב״מאגר״ המועמדים.
 השינוי מתרחש תחילה בבתי־המשפט שתקופת ההכשרה, לצורך המינוי
 בהם, איננה כה ארוכה, אך הוא מגיע בהדרגה גם לערכאות הגבוהות.
 למעשה, ניתן להניח, שאם המגמה הנוכחית תימשך (ואם תצטרף
 לכך נטייה, הקיימת כפי הנראה, שלפיה נשים מעדיפות תפקידי שפיטה
 יותר מגברים) יהוו השופטות, בעוד מספר שנים, לפחות מחצית מכלל

 השופטים בכל בתי־המשפט הממלכתיים.
 דברים אלה כפופים להסתייגות אחת, כבדת משקל, והיא נוגעת

 להפלית נשים בבתי־ הדין הרבניים. לנושא זה אתייחס בהמשך.

ן - לפי ו ט העלי פ ש מ ה - ת י  ופטי ב
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 במשך קרוב ל־30 השנים הראשונות שלאחר קום המדינה לא כיהן
 בבית־המשפט העליון, ולו שופט אחד, שרכש את השכלתו המשפטית
 בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. הסיבה ברורה.
 פקולטה זו, שהיתה הראשונה בין המוסדות האקדמאים המעניקים תואר
 אקדמי במשפטים, פתחה את שעריה רק לאחר קום המדינה. בוגריה
 הראשונים סיימו את חוק לימודיהם בראשית שנות ה־50. לכן, עד לסוף
 שנות ה- 70 לא רכש עדיין איש מביניהם את המעמד והניסיון הדרוש
 לשם מינוי לבית־המשפט העליון(מרבית השופטים שמונו בתקופה זו

 רכשו את השכלתם המשפטית בחו״ל ולאחר מכן צברו ניסיון בארץ).
 התמונה כיום שונה מן הקצה אל הקצה. לא פחות מ־12 מבין 14

 שופטי בית־המשפט העליון הם בוגרי הפקולטה למשפטים
 בירושלים. העובדה שרק אחד משופטי בית־המשפט
 העליון הוא בוגר הפקולטה למשפטים בתל־אביב וכי
 איש מבוגרי המוסדות אחרים להשכלה גבוהה המעניקים
ננו נמנה עם שופטי  תואר אקדמי למשפטים אי
 בית־המשפט העליון, איננה מלמדת על הפליה כלשהי,
 והדברים מובנים מאליהם. לאמיתו של דבר ניתן להטיל
 ספק אם הוועדה למינוי שופטים מייחסת משקל מיוחד
 לנושא זה. הסיבה למספרם הגבוה יחסית של בוגרי
 הפקולטה למשפטים בירושלים בין שופטי בית־המשפט
 העליון היא ברורה. הם מהווים רוב מוחלט ב״מאגר״
 המועמדים לבית־משפט זה (אלה שסיימו את חוק

 לימודיהם לפני למעלה מ־25 שנה).
 הפקולטה למשפטים בתל־אביב פתחה את שעריה
 בשנת 1968, והמחזור הראשון סיים את לימודיו בשנת
 1972. בוגרי הפקולטה למשפטים בתל־אביב ״נכנסים״
 רק עתה ל״מאגר״ המועמדים לבית־המשפט העליון
 (אך מובן שרבים מהם מכהנים בבתי־משפט אחרים,

 שלגביהם תקופת ה״הכשרה״ קצרה יותר). הפקולטה למשפטים בבר־אילן
 נפתחה שנים אחדות לאחר הפקולטה למשפטים בתל־אביב, ובוגריה

 עדיין אינם נמצאים ב״מאגר״ המועמדים לבית־המשפט העליון.
 המוסדות האחרים בישראל המעניקים תואר אקדמי במשפטים(הפקולטה
 למשפטים של אוניברסיטת חיפה ובית הספר למשפטים של המסלול
 האקדמי של המכללה למינהל) נפתחו לפני שנים לא רבות, ורק מחזורים
 ספורים סיימו בהם את תקופת לימודיהם. אלה ייכללו רק בעוד שנים

 ב״מאגר״ שממנו ניתן לבחור את שופטי ישראל.

 נ

 ופטים דתיים ונשיא דתי לבית-המשפט ש
ן ו  העלי

 בבתי־המשפט הממלכתיים מכהנים שופטים דתיים לא מעטים(בעניין
 זה כוונתי לשופטים דתיים להבדיל מחדדים, שאליהם התייחסתי לעיל).
 כל מי שנתקל בנעשה בבתי־המשפט, ולו באקראי, יוכל להיווכח בכך
 קל מהרה. יגאל עמיר, רוצחו של יצחק רבין, נשפט בפני הרכב שבראשו
 ישב שופט דתי (השופט אדמונד לוי); משפטו של ח״כ אריה דרעי
 מתברר בפני הרכב שבראשו יושב שופט דתי(השופט יעקב צמח);
 נשיא בית־המשפט המחוזי בתל־אביב, השופט מנחם אילן, הוא דתי.
 אני משער שאחוז השופטים הדתיים מבין כלל השופטים איננו נופל
 מאחוז הדתיים ב״מאגר״ המועמדים לשפיטה. עם זאת, אין בידי להמציא
 נתונים סטטיסטיים המוכיחים זאת, וטוב שכך הדבר. אין בנמצא סיווג
 של השופטים לדתיים, מסורתיים וחילוניים. הוועדה למינוי שופטים
 ממליצה על מועמדים הנראים לה, מבין אלה הבאים בחשבון, ללא
 הפליה מטעמי דת (כשם שאין היא נוהגת הפליה מטעמים אחרים),
 ולמעשה מעולם לא שמעתי טענה של ממש כי בבחירת מועמדים קיימת

 הפליה לרעה של דתיים.

 במינוי לבית־המשפט העליון קיימת מסורת בדבר קיומו של ״כסא

ה ט י פ י ש ד י ק פ ת ם ב י  ש
 שאלת שילובן של נשים בכהונת שפיטה צריכה להיבחן על רקע
 מקומן ב״מאגר״ המועמדים. כפי שכבר צויין מדובר בבוגרי הפקולטות

 למשפטים לפני 10, 20, 30 שנה ואף למעלה מזה.
 אין בידי נתונים לגבי אחוז הנשים בין לומדי משפטים באותם ימים.
 דברי בהקשר זה מושתתים על זיכרון והתרשמות. למיטב זיכרוני היה
 אחוז הנשים, שלמדו משפטים בשנות ה־50, נמוך מאוד. מקצוע המשפט
 נחשב אז, כנראה, מקצוע גברי. במשך הזמן חל שינוי וכיום עדים אנו

 לכך שנשים מהוות כמחצית מכלל הסטודנטים למשפטים.
 שינוי זה כבר נותן את אותותיו בהרכבם של בתי־המשפט. אולם
 ברור שהשינוי בהרכב אוכלוסיית הסטודנטים משתקף בהרכב בתי־המשפט
 רק שנים רבות לאחר מכן. יתר על כן, הואיל ותקופת ההכשרה
 לבית־המשפט לתעבורה או לבית־משפט־השלום היא קצרה בהרבה מזו
 הנדרשת לבית־המשפט העליון, ניתן לצפות שהשינויים בהרכב אוכלוסיית
 הסטודנטים ישתקפו תחילה בבתי־משפט השלום והתעבורה, לאחר מכן

 בבית־המשפט המחוזי ולבסוף בבית־המשפט העליון.
 להלן מספר נתונים:

 בבתי־המשפט לתעבורה מכהנים כיום 29 שופטים מהם 14 שופטות
 ו־15 שופטים, כלומר כ־״/480 הן שופטות. עד כמה שעלה בידי לברר
, ביניהם היתה שופטת אחת 4  כיהנו בשנת 1981 13 שופטי תעבורה

 בלבד. הנתונים משתקפים בטבלה הבאה:

־משפט לתעבורה  בתי

 בעיני, השינוי הדרמטי בהרכב בתי־משפט אלה איננו נובע משינוי
 במדיניות המינויים, אלא הוא נעוץ בשינוי בהרכבו של ״מאגר״
 המועמדים, הנובע מהשינוי בהרכב אוכלוסיית הסטודנטים למשפטים

 ״מאגר״ המועמדים לשפיטה

 מלל את אלה שצברו את

 הניסיון למשרה שמדובר בה

 ושהם נמצאים בגיל המתאים

 למינוי. לפיכן כולל היום

 ״מאגר״ המועמדים

 לבית־המשפט העליון את

 אלה שסיימו לימודיהם

 בתקופה שלפני לא יותר

 מ־כארבעים שנה ולא פחות

 מ־כעשרים וחמש שנה

 אני משוכנע שהוועדה למינוי

 שופטים איננה מפלה בני

 מיעוטים, וכי הסיבה למיעוט

 מספרם נעוצה במספר הנמוך

 של בני מיעוטים ב״מאגר״

 המועמדים

 שנה םה״כ מספר שופטים מספר שופטות אחוז השופטות
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 יש להצטער על המסורת

 המיותרת בדבר קיומו של

 ״כסא דתי״ בבית-המשפט

 העליון. בחירת שופטים לפי

 כישוריהם מבטיחה שייבחרו

 שופטים דתיים כפי שארע

 לא אחת בעבר

 ההשכלה הניתנת לקבוצות השונות באוכלוסייה, בכל שלבי הלימודים
 הקודמים, יש השפעה ניכרת על סיכויי התלמידים להתקבל ללימודים
 במוסד להשכלה גבוהה ולהצליח בלימודים אלה. לכל זה יש, כמובן,
 השלכה גם על ״מאגר״ המשפטנים. אף שהתהליך הוא, מטבע הדברים,
 ממושך, העובדה שחרדים נמנעים, בדרך כלל, מלימוד במוסדות להשכלה
 גבוהה, שוללת מהם את האפשרות להיכלל, בבוא היום, בין המועמדים
 לשפיטה. מנגד, אנשים דתיים המשתייכים לזרמים אחרים, רכשו השכלה

 משפטית מתאימה ורבים מהם מכהנים במשרות שיפוטיות.
 שינוי במגמת לימודים של קבוצה זו או אחרת, ישפיע על הרכב
 אוכלוסיית הסטודנטים, וכעבור זמן עשויות להיות לכך השלכות
 מרחיקות לכת, הדוגמא הבולטת משתקפת בשינוי בעמדתן של נשים
 ללימודי משפט. העובדה שמספר הסטודנטיות למשפטים גדל(להערכתי
 לערך מסוף שנות ה־60 ואילך) נותנת מזה פרק זמן את אותותיה במינויי

 נשים לתפקיד שפיטה, כאשר חלקן הולך וגדל בהדרגה.
 ההפליה החריפה ביותר נגד נשים ונגד חילוניים קיימת במינויים

 לבתי-הדין הרבניים, העוסקים בשאלות נישואין וגירושין של
 הציבור היהודי כולו. הפליה זו היא חלק ממסכת

 רחבה יותר של הפליה כנגד הציבור
 החילוני, שאליה אתייחס

.  בנפרד5

 דתי״, כשם שמדובר על מסורת בעניין ״כסא ספרדי״. כנראה שמקורה
 של מסורת זו במינויו של הרב שמחה אסף, שאוזכר לעיל. אני סבור
 שיש להצטער על מסורת זו, שהינה כיום מיותרת. בחירת שופטים לפי
 כישוריהם מבטיחה שייבחרו שופטים דתיים (כשם שהיא מבטיחה בחירת
 נשים, מבלי שיש צורך ב״כסא נשי״). כך אכן ארע, לא אחת, בעבר.
 די להזכיר את מינויו של השופט יצחק כהן ז״ל לבית־המשפט העליון.
 יצחק כהן היה אדם דתי(הוא היה אחיו של ח״כ כהנא שנבחר לכנסת
 מטעם אגודת ישראל) ומגדולי השופטים שהיו בישראל. בחירתו
 לבית־המשפט העליון נעשתה ללא קשר לאמונתו הדתית. הוא לא נבחר
 ל״כסא הדתי״ ודומה שדבר היותו דתי לא היה ידוע ברבים. הוא כיהן
 בבית-המשפט העליון שנים רבות, ואף מונה לנשיא בית־המשפט העליון

 (הוא היה הנשיא שקדם בתפקיד לנשיא מ׳ שמגר).
 עיוות חריף אחד, בכל הנוגע למינויים דתיים, אכן קיים במערכת.
 כוונתי למינויים לבתי- הדין הרבניים. מדובר בכ-60 דיינים. נושא
 הכשירות לכהונת דיין פורט בסעיף 3 לחוק הדיינים ובתקנות הדיינים
 (תנאי הסמכה וסדריה). ועדת המינויים לכהונת דיין היא בת עשרה
 חברים, שביניהם שני הרבנים הראשיים לישראל, שני דיינים של
 בית־הדין הרבני הגדול ושר הדתות (סעיף 6 לחוק הדיינים). בתקנות
 הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה) נאמר כי לא יוסמך אדם להיות כשיר
 להתמנות כדיין, אלא אם הוסמך לרבנות על-ידי רב מומחה או מוסד
 תורני שמועצת הרבנות מכירה בהסמכתם. כן נדרש שהוא יהיה נשוי
 או שהיה נשוי וכי ״אורח חייו ואופיו הולמים את מעמדו של דיין

 בישראל״.
 בעיני, אין הצדקה לכך שהדיינים (כ־60 במספר) יהיו כולם גברים

 דתיים. לנושא זה אתייחס בנפרד.

 ב ני מיעוטים
 מספרם של השופטים בני מיעוטים הוא נמוך. כיום

 מכהנים 15 שופטים בני מיעוטים. מספרם הכולל
 של השופטים בבתי-המשפט האזרחיים ובבתי-הדין

 לעבודה, הוא כ-375 ובני המיעוטים מהווים
4 בלבד מבין השופטים, בולט 0/  איפוא, כ־0

 במיוחד הוא מספרן הנמוך של השופטות בנות
 המיעוטים: שתיים בלבד (אחת שופטת

 תעבורה ואחת מכהנת בבית־הדין האזורי
 לעבודה). אולם גם כאן אבי משוכנע

 שהוועדה למינוי שופטים איננה מפלה
 בני מיעוטים, וכי הסיבה למיעוט מספרם
 נעוצה במספר הנמוך של בני מיעוטים
 ב״מאגר״ המועמדים. גם כאן, אין בידי
 נתונים מפורטים אולם ידוע לי
 שמספרם של הסטודנטים הערבים
 והדרוזים בפקולטות למשפטים הוא
 נמוך, ובתקופה שבה הוגבלה בצורה
 חריפה קבלת סטודנטים לפקולטות
 אלה (וקודם לפתיחת המכללות)
 היה מספרם של בני המיעוטים
 הסטודנטים למשפטים נמוך עד
 מאוד, ובמקרים מסוימים שאף

 לאפס.
 פתיחת המכללות שינתה במידה
 מסוימת את התמונה, אך הבעיה לא
 נפתרה לחלוטין. הנתונים לגבי בני
הם די מו ימו לי ם שסי עוטי  מי
 בבית-הספר למשפטים של המסלול
 האקדמי של המכללה למינהל(וקיבלו
 או שהם זכאים לקבל< תואר בוגד

 במשפטים הם כדלקמן: מספר הבוגרים .
 בשלושת המחזורים הראשונים(תשנ״ד,

 תשנ״ה, ו-תשנ״ו הוא 29, מתוכם 9
 נשים, מהן בוגרת אחת בהצטיינות).

ם ו כ י • ^ 
 מינויי שופטים לבתי-המשפט האזרחיים (שלום,

 מחוזי ועליון) ולבתי-הדין לעבודה נעשו ללא הפליה
 על בסיס מין, דת או לאום. בחירת המועמדים נעשית

 מתוך ״מאגר״ שמקורו העיקרי הוא בפקולטות
 ובבתי-הספר למשפטים בישראל. בטווח ארוך יש להרכבו

 של ״מאגר״ זה השפעה מכרעת על הרכבם של בתי-המשפט.
 הפקולטות ובתי-הספר למשפטים שואבים את תלמידיהם מבעלי

 תעודות הבגרות. אוכלוסיית בעלי תעודות הבגרות קובעת מצידה
 את הרכב אוכלוסיית הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. מובן שלאיכות

 41 הנתונים לגבי שנת 1981 מבוססים על יומן עורכי-דין מאותה שנה.

 51 ראה רשימתי ״שוויון בתעסוקה והפליית החילוניים״.


