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 חוקה, חוק ומשפטהועדת יו"ר 

 

 שלום רב,

  התיקון החדש בנושא הוועדה לבחירת שופטיםעמדת האגודה לזכויות האזרח בעניין הנדון: 

יסוד: השפיטה -המוצע בהצעת חוקהחדש הסדר ל מתנגדת נחרצותאגודה לזכויות האזרח בישראל ה

 .19.3.2023בעניין הוועדה לבחירת שופטים, כפי שהוצע ביום חיזוק הפרדת הרשויות(  - 3)תיקון מס' 

 בית המשפט הגבוהל נפנה יעבור,פסולה ואם  הפיכה משטרית הלעמדת האגודה מדובר בהסדר המהוו

 : נימוקי עמדתנולהלן  .ולצדק לפסול אות

 ניתוח התיקון המוצע

. במקום ששופטים יתמנו בהסכמה בין גורמים קיצוני במצב הקייםמשטרי הצעה תחולל שינוי ה .1

אוחז בהגה השלטון. הפוליטיים לגורמים מקצועיים, עיקר המינויים ייעשו על ידי הרוב הפוליטי 

מתוך  חברים 5להסכמה של )בניגוד  9חברים מתוך  7 הסכמה של כיום בחירת שופט עליון מחייבת

חברים קבועים. ומכאן שהמינויים  3שאר הערכאות(, כאשר לחברי הקואליציה יש צורך מינוי לל 9

וליטיזציה של בית המשפט לעליון מחייבים הסכמות רחבות במיוחד, באופן שמנטרל את החשש מפ

 העליון.

הם חברי הקואליציה  6חברים, שמתוכם  11 יכהנובוועדה החדשה אם התיקון המוצע יתקבל,  .2

)שלושה שרים ושלושה חברי כנסת מסיעות הקואליציה(, שני חברי כנסת מהאופוזיציה ושלושה 

שופטים. בוועדה שתדון בבחירת שופטים לעליון ישבו בנוסף לנשיא שני שופטים עליונים שייבחרו 

מלבד הנשיא שני נשיאים של  וטים לשאר הערכאות ישבעל ידי השופטים. בוועדה לבחירת שופ

נשיא של בית משפט מחוזי שיבחרו הנשיאים של  –לפי המוצע כפי שיקבע בחוק.  ,ערכאות אחרות

 ום.בתי המשפט המחוזיים ונשיא של בית משפט שלום שיבחרו הנשיאים של בתי משפט השל

ואולם שהוא הרוב שיש לקואליציה. חברי וועדה,  6על מנת לבחור שופט עליון יידרש רוב של  .3

מסוימת, יידרש שגם לפחות אחד מנציגי  כנסתלבחירת השופט השלישי ואילך בתקופת כהונתה של 

יידרש להסכים גם אחד מנציגי השופטים  –האופוזיציה יסכים למינוי, ולשופט הרביעי ואילך 

כל ממשלה תוכל למנות לבדה שני שופטים לבית המשפט העליון, ולגבי שאר  –לומר כבוועדה. 

גם  –תצטרך הסכמה של נציג אחד מהאופוזיציה ומהשופט הרביעי ואילך  כנסתהשופטים באותה 

 של נציג אחד השופטים. 
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חברים בוועדה, ומכאן שלנציגי  7על מנת לבחור שופט לשאר הערכאות תידרש הסכמה של  .4

 פוזיציה.ים או של אחד מחברי האוהקואליציה תידרש הסכמה של אחד מהשופט

 .11-הסכמה של תשעה חברים מתוך ה בהדחת שופט תחיי ,על פי ההצעה .5

ת חבריה. מדוע? שיטת הסניוריטי בפועל שליטתה של הקואליציה במינויים רחבה יותר מאשר שש .6

הנהוגה בבית המשפט העליון כבסיס למינוי נשיא העליון לא מעוגנת בהסדר החדש, והממשלה 

זה אף יכול כרצונה. הודיעה שהיא אינה מכבדת את הנוהג הקיים ומבקשת למנות את הנשיא 

ת הנשיא הבא אחד משני המינויים הראשונים שבשליטתה הבלעדית של הממשלה, ולכן אלהיות 

במשך יכולים נציגי הקואליציה למנות כשופט חדש לעליון שהוא נאמן של הממשלה, ואשר ישרת 

 ימנו שופט מבין השופטים המכהנים שנתפס כשופט נוח לקואליציה.  –לחלופין . שנים 7

ת שתהיה לגביהם תוויצפויים להיות מינויים  על ידי הקואליציה שני שופטים חדשים בעליון מינוי .7

את פניו של בית  תמכיוון ששום שלטון לא ירצה לפספס את ההזדמנות לשנו. של אי לגיטימיות

המשפט העליון, המינוי צפוי להיות כזה שטומן את מינימום הסיכון שאותו שופט יגלה לאחר מכן 

תאפשרים בוועדה בה נדרשות מינויים קיצוניים שלא היו מ –כלומר  עצמאות וחוסר נאמנות.

 פשרות.

למעשה לנציגי ותבחר את הנשיא הבא, , מכיוון שהממשלה לא מתכוונת לכבד את שיטת הסניוריטי .8

מתוך ציפייה  . ששת חברי הקואליציה, והנשיא הנבחר על ידםבוועדה חברים 7יהיו  הקואליציה

השלטון לכל הערכאות, ערכי . ביחד יוכלו למנות שופטים המשקפים את שיפעל עם הקואליציה

  שפוסקים באופן לעומתי.השופטים הנאמנים לשלטון ולמנוע קידום של שופטים  ולקדם את

אם לא די בכך, הרי שלגבי מינוי שופטים לעליון, אין כל ערובה שלאחר שהקואליציה תמנה את  .9

תתנה מינוי שופטים נוספים בכך שהם שני השופטים שבהם אין לה כל תלות באופוזיציה, היא לא 

הצעה נדרשים ששה חברים כדי למנות שופטים, ואם חברי הקואליציה לפי ה. יהיו מועמדיה

ו/או כלומר, אם האופוזיציה מחליטים לא לכנס את הוועדה, אין דרך למנות שופטים חדשים. 

, )אחרי שתמנה שני שופטים בעצמה( ינויים שתבקש הקואליציה לקדםלמ יסכימולא השופטים 

קופת אותה ממשלה, והממשלה תקווה שתצליח לזכות ים נוספים בכלל בתיייתכן ולא יהיו מינו

בית בכהונה נוספת כדי למנות לבדה עוד שני שופטים. בכך גם נפתח פתח לפגיעה בתפקוד של 

  העליון ולכך שמספר השופטים יהיה נמוך מהתקן והעומס יגבר בצורה משמעותית.המשפט 

האופוזיציה או השופטים למינוי שופטים בדומה, אם חברי הקואליציה לא יקבלו הסכמות מצד  .10

בערכאות הנמוכות, לרבות קידום שופטים, הם יכולים להחליט באופן חד צדדי לא למנות אף 

 . להסכים למינויים של הקואליציה שופט, ובכך לייצר מנוף לחץ על האופוזיציה או השופטים

ום מקבלים ביטוי מרכזי א שהשיקולים המקצועיים, שכיילבסוף, משמעות נוספת של התיקון ה .11

ביחס למצב שהיה וליטיים, וזה נכון לכל הערכאות. גו משמעותית לטובת שיקולים פוסיבוועדה, י

 ועד לתיקון מושא העתירה, יש שינוי דרמטי של הרכב הוועדה: 1953קיים מאז 

ת הזכו תבוטל(, וכן 27%) 11( לשלושה מתוך 33%כוחם של השופטים ירד משלושה מתוך תשעה )

של השופטים למנוע מינוי לעליון במקרה שמועמד מסוים לא מקובל על שלושת השופטים. מדובר 

 בהחלשה דרמטית של משקלם של השופטים בוועדה.
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( 55%) 9כוחם של הגורמים המקצועיים בוועדה )שופטים ונציגי הלשכה( ירד מחמישה מתוך 

לה בהתאמה מארבעה מתוך תשעה עי(, וכוחם של הגורמים הפוליטיים 27%) 11לשלושה מתוך 

יותר אפשרות לקדם מועמדים ללא  לא תהיה(. לגורמים המקצועיים 73%) 11מתוך  8-( ל44%)

הסכמתם לשלושה מינויים לעליון בכל  תידרשהסכמת הפוליטיקאים לאף אחת מהערכאות, ולא 

 ם.יכנסת. מדובר בהחלשה דרמטית של כוחם של הגורמים המקצועיים לעומת הפוליטי

עוגן י(, וכן 18%) 11( לשני נציגים מתוך 11%) 9תחזק מעט מנציג אחד מתוך יכוחה של האופוזיציה 

לראשונה בחוק שחברי האופוזיציה ייבחרו על ידי רשימות האופוזיציה. הדבר מקטין את החשש 

שהקואליציה תבחר נציג אשר באופן מעשי מצדד בעמדתה אך אינו חבר בה. אולם, בעוד שלחבר 

, שכן קולו דרוש לכל בחירה, עתה עמדתו של חבר הקיימתמש בוועדה ממשקל של  ישאופוזיציה ה

הוועדה מהאופוזיציה לא דרושה כלל למנוי שני שופטי עליון בכל כנסת, וכן אם שופט מצביע עם 

הקואליציה, היא לא תידרש לבחירת שופטים לערכאות הנמוכות. מכאן שכוחה המהותי של 

 ועדה ירד בצורה דרמטית.האופוזיציה בו

( לששה נציגים מתוך 33%) 9תחזק בצורה דרמטית משלושה נציגים מתוך יכוחה של הקואליציה 

יונים בכל להקואליציה תוכל לבחור לבדה שני שופטים ע למצב הקיים(. כמו כן בניגוד 55%) 11

ית של טכנסת, וכן לא ניתן למנות אף שופט ללא הסכמת נציגיה. מדובר בהתחזקות דרמ

 הקואליציה בבחירת שופטים.

יתר על כן, מינוי שני שופטים עליונים על ידי הקואליציה בלבד יוביל לפוליטיזציה של בית המשפט  .12

 3.2העליון שכן בשלושים השנים האחרונות ממוצע המינויים של שופטי עליון לכל כנסת הוא 

מהמינויים בממוצע יהיו פוליטיים של הקואליציה בלבד, וכמעט כל  2/3מינויים בממוצע. כלומר 

 המינויים יהיו פוליטיים ללא צורך בהסכמת השופטים. 

שופטי העליון  15די להבין את ההשלכות של שינוי שיטת הבחירה בחנו כיצד היו נבחרים כ .13

המוצעת. בכל אחד מהמינויים בחנו האם הוא היה  הנוכחיים, לו בעת בחירתם הייתה חלה השיטה

הראשון, השני או השלישי ואילך באותה כנסת. השניים הראשוניים הם בבחירת הקואליציה בלבד, 

ולכן הם מינויים פוליטיים, השלישי הוא מינוי פוליטי אך מותנה בהסכמה של נציג אופוזיציה, 

ים, ולכן הם יותר מקצועיים. אלו תוצאות והרביעי ואילך מחייבים הסכמה גם של אחד השופט

 הבדיקה:

 3(; 53%היו מינויים פוליטיים לחלוטין שהקואליציה בחרה לבדה ) 8 –שופטי העליון  15מתוך 

שופטים  4-( ו20%שופטים היו מינויים פוליטיים, שקיבלו הסכמה של אחד מנציגי האופוזיציה )

 (. 27%ר אופוזיציה )היו מינוי שדורש גם הסכמת שופט וגם הסכמת חב

חבריו היו  15מתוך  12מכאן שניתן לראות כי בית המשפט היה מורכב בעיקר ממינויים פוליטיים, 

מתמנים ללא כל משקל לגורמים המקצועיים, ורוב חבריו היו מינוי פוליטי של קואליציה מסוימת 

 ללא מעורבות האופוזיציה.

 המשמעות הינה שהשיטה תוביל לפוליטיזציה מוחלטת של בית המשפט העליון. 

 

 

 



 

4 

 

 של התיקון טריותהמשמעויות המש

 פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות .א

, שכן פגיעה קשה בעקרון הפרדת הרשויותוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים תוביל לפ .14

הגורם המרכזי, והיחיד, שיכול ממשלה שתצליח להתמיד מספר שנים בשלטון תוכל להשתלט על 

להטיל מגבלות על הכוח שלה, בית המשפט, שחלק מרכזי בתפקידו הוא פיקוח על השלטון ואשר 

י במהותו. הממשלה תמנה את רוב שופטיו בעצמה ובדמותה, ובית נאמור להיות מוסד אנטי רוב

יין השופט עמית המשפט יהפוך מרשות עצמאית ומקצועית לרשות פוליטית ולא עצמאית. כפי שצ

"העצמאות השיפוטית ואי תלות השופטים הן היכין והבועז של כל מדינה דמוקרטית מתוקנת" 

 (. (20.08.2020)נבו  27, פסקה התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' כנסת ישראל 4956/20בג"ץ )

עה עמוקה, אם השלטון בוחר את השופטים בעצמו, עצמאות הרשות השופטת ואי תלותה נפגעת פגי .15

שכן השופטים המכהנים לא יוכלו לפסוק על פי החוק ללא מורא כאשר הדבר עלול לקומם עליהם 

את הממשלה. על שופט במערכת, מזוטר ועד ותיק, יחשוש מזעם השלטון, המחזיק בכוח בלעדי 

אבירם נ' שרת  9029/16בג"ץ בלקדם אותו ואף להדיח אותו. כפי שכתב השופט הנדל בעניין 

 :(עניין אבירם – )להלן (1.2.2017)מיום  טיםהמשפ

התלות והעצמאות השיפוטית מהווה את ליבת הרעיון של הפרדת -"עקרון אי

הרשויות ביחס לרשות השופטת. על פי המסורת המערבית של הפרדת הרשויות, 

-)פילוסוף פוליטי, משפטן וחבר פרלמנט מהמאה ה מבית מדרשו של מונטסקייה

בצרפת(. על מנת להבטיח את עשיית הצדק תוך שמירה מלאה על זכויות האזרח,  17

הרשות השופטת חייבת להיות מנותקת מיתר הרשויות. אכן, עקרון העצמאות 

השיפוטית הוא ערובה לכך שההכרעה השיפוטית תעשה רק לאור עקרונות הצדק 

ק בלא השפעה של גורמים ושיקולים זרים ... יש לזכור כי לפי המודל ושלטון החו

שאומץ ברוב רובן של המדינות המערביות וגם בשיטת המשפט בישראל  –החוקתי 

הרשות השופטת עשויה אף לבטל את החלטת הרשות המחוקקת. מכאן, שהרשות  –

מבצעת. ידה הארוכה של הרשות המחוקקת או ה –ואסור שתהיה  –השופטת אינה 

 הרשות השופטת חייבת להיות עצמאית ובלתי תלויה ביתר הרשויות".

, שופט שנצמד לדין, ופסק פסיקה שלא נעמה לשלטון או לערכים של מפלגות הקייםאמנם גם במצב  .16

, השלטון, ידע שהוא עלול לשלם על כך מחיר בשלב בו ירצה להתמנות לתפקיד בכיר יותר במערכת

. לא מבוטל )אך מוגבל( לפוליטיקאים בוועדה למינוי שופטיםכוח  ישבמצב הקיים מכיוון שגם 

דע גם כי אם ישפוט באופן לא מקצועי ויכופף את הדין לטובת חנופה לשלטון, הוא ואולם, השופט י

בית המשפט )שהם בכירי השופטים ב השופטים –ייתקל בהתנגדות מצד הגורמים המקצועיים 

שפיעה על מ שהיא פועלת כיוםהדין. מכאן שהוועדה כפי ועורכי  ונים מטעם(מעליון ולא מה

פחית את החשש שלשופט מכהן יהיה מהשופטים המכהנים באופנים הפוכים ומנטרלים, באופן ש

עביר לכל שדרת השופטים מסר ברור וחד לפיו כל צעד שלהם המוצע ימורא מלבד הדין. התיקון 

הם לא יקודמו.  – כפי שמצפה השלטון היינו:ד ,'נכון'נבחן רק בהקשר הפוליטי, ואם לא ייפסקו 

 :אבירםבעניין על הקשר בין הרכב הוועדה לבין אי התלות של השופטים עמד גם השופט הנדל 

"הרשות השופטת חייבת להיות גוף ניטראלי ועצמאי שאינו תלוי בגורמים 

 פוליטיים. לשם כך, גם הוועדה לבחירת שופטים צריכה להיות ועדה ניטרלית, ככל
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שניתן, שאינה מייצגת באופן מובהק סיעה או מפלגה פוליטית. במובן זה, ככל 

מתחזקת אי התלות. מקום  –וכולל גם את נציגי האופוזיציה  –שהייצוג רחב יותר 

בו שופטים ממונים על ידי ועדה בעלת אופי פוליטי, הדבר עשוי "לצבוע" את זהות 

מכאן שעל מנת לממש באופן מלא התלות. -השופטים ולפגוע בעקרון העצמאות ואי

עקרון חשוב זה, יש ערך לכך שבוועדה למינוי שופטים יהיו נציגים הן מהקואליציה 

 (.16, בפסקה שםוהן מהאופוזיציה" )

כדי להפחית את הסכנה ששופטים ינסו להתקדם על ידי חנופה לפוליטיקאים או שיופעלו עליהם  .17

עליהם לשפוט על מנת להתקדם למשרות בכירות יותר, לחצים על ידי הפוליטיקאים ביחס לאופן בו 

אף הנחתה נשיאת העליון את השופטים שלא להיפגש באופן אישי עם גורמים פוליטיים ועם גורמים 

בכל הנוגע לקידומם לערכאה גבוהה יותר. החברים בוועדה לבחירת שופטים מלשכת עורכי הדין 

שמחה עו"ד עתירה לבג"ץ, באמצעות בא כוחה  נגד הנחיה זו הגישה התנועה למשילות ודמוקרטיה

רוטמן. בית המשפט דחה את העתירה פה אחד, והשופט עמית הדגיש כי "ההיגיון בבסיס ההנחיה, 

כפי שעולה מדבריה של המשיבה בפרוטוקול הוועדה, הוא הרצון לשמור על עצמאותה של מערכת 

התנועה למשילות  6022/17)בג"ץ המשפט מפני לחצים חיצוניים, ועל אמון הציבור בשופטים" 

התנועה עניין  –()להלן 2.10.2017)מיום  7, פסקה ודמוקרטיה נ' נשיאת בית המשפט העליון

 ((.למשילות ודמוקרטיה

הפגיעה בעצמאות הרשות השופטת תפגע גם ברשות המחוקקת ותחזק עוד יותר את שליטת הרשות  .18

טים שהשלטון ימנה, ולא שופטים החוקים יהיו שופ תהמבצעת. זאת משום שמי שיפרש א

עצמאיים. אם שופטים שייתפסו על ידי הציבור כשלוחה של הממשלה יפרשו חוקים מסוימים שלא 

חוקים העוסקים בשחיתות שלטונית(,  –נוחים לממשלה באופן ההופך אותם לאות מתה )למשל 

הגן על הרשות האמון הציבורי ברשות המחוקקת גם הוא יתרסק. מכאן שבמסווה של ניסיון ל

גם ברשות המחוקקת וגם ברשות השופטת, ורק  תפוגע הצעהההמחוקקת מפני הרשות השופטת, 

הרשות המבצעת. הממשלה תשלוט גם בהליך החקיקה )על ידי  –רשות אחת מתחזקת ומתעצמת 

 הפעלת כוחה על הכנסת( וגם בפרשנות החוקים )על ידי מינויים פוליטיים לבית המשפט(. 

 במקצועיות השופטיםפגיעה  .ב

. נטרול לפגיעה קשה במקצועיות השופטיםפוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים תוביל  .19

וועדה, והותרת מלוא המשקל לפוליטיקאים מהקואליציה בהמשקל של הגורמים המקצועיים 

תוביל לבחירת שופטים לא ראויים ולא מקצועיים. קשרים יחליפו כישורים ודעות פוליטיות של 

יעילותו. שיקולים מקצועיים כמו  ואמזגו השיפוטי, הבנתו המקצועית על ועמד יקבלו עדיפות המ

לטובת שיקולים פוליטיים צרים.  ויידחק, למשל סוג ההתמחות שחסר בבית ממשפט מסוים

 התוצאה תהיה פגיעה בציבור המתדיינים. 

 לעשות זאת במקצועיות מלאכת השיפוט, כשמה כן היא: מלאכה. מי שממלא אותה נדרש –יודגש  .20

. ניהול של דיון בבית המשפט צריך להיעשות באורך ויש תחומים מורכבים המחייבים התמחות רבה

רוח, תוך כיבוד הצדדים והימנעות מאמירות מסוימות שעלולות להסגיר עמדה של השופט או 

ל מי שישב כוחם. הדברים אולי נשמעים טריוויאליים אך כ-חלילה להעליב את המתדיינים ובאי

 בדין יודע שלעתים קשה ליישם את הכללים הללו. 
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כפי שציין השופט פוגלמן: "אין להפריז בחשיבות הצורך לבחור שופטות ושופטים מעולות ומעולים. 

ַע"  ב שֹׂמֵׁ י ָבַצע" )שמות יח, כא( ומיומנים במשפט, הניחנים ב"לֵׁ ְנאֵׁ י ֱאֶמת שֹׂ השיפוט קורא אליו "ַאְנשֵׁ

ט(. זו אינה מליצה ריקה. בחירת שופטים בעלי התכונות האמורות מצדיקה את אמון )מלכים א, ג, 

הציבור בשופטים ואת הסמכויות הרחבות שהוקנו להם. אכן, "כוח השיפוט ניתן בידי שופט מתוך 

אמון ביושרו, בכושרו המקצועי והאישי וביכולתו לקיים את המוטל עליו תוך כיבוד עקרונות 

התנועה למשילות ודמוקרטיה נ' הממונה על יישום חוק  414/18)עע"מ האתיקה השיפוטית" 

  ((.13.12.2018 נבו) 21, פסקה חופש המידע בהנהלת בתי המשפט

בסכסוכים אזרחיים, בהליכים פליליים ובעתירות  –, כל באי בית המשפט ללא שופטים מקצועיים

לא יזכו ליומם בבית משפט מקצועי שייבחן את טענותיהם בהתאם לדין, אלא  –נגד רשויות המנהל 

יודעים לנהל תיקים שהם לעתים מורכבים ושלא לא מכהנים בו שופטים ששלבית משפט פוליטי 

 בקיאים בדין.

מערכת בתי המשפט משקיעה מאמצים בהליך הבחירה כדי שיבטיח שמועמדים איכותיים יתמנו.  .21

קורס למועמדים לשפיטה והופעה לפני ועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים, תהליך המיון כולל 

שמקבלת גם חומרים רלוונטיים. נשיאת העליון מתייעצת עם שתי שופטות בדימוס באשר 

הוועדה למועמדים. תהליך זה נועד למנוע מינוי של שופטים לא מקצועיים דיים )ר' גיא לוריא, 

((. אם יבחרו שופטים 2019המכון הישראלי לדמוקרטיה  137ות )מחקר מדיני 15 לבחירת שופטים

בסיס עמדתם הפוליטית, ייגרם נזק ממשי לציבור המתדיינים. סביר אף להניח כי מועמדים -על

מקצועיים וערכיים ששוקלים קריירה בשיפוט לא יגישו מועמדות לוועדה פוליטית שעוינת את 

ים, או את הסביבה המקצועית בה צמחו. הם הלאום שלהם, את הרקע האקדמי שממנו הם בא

 יניחו, בצדק, שאין להם סיכוי והציבור יפסיד.

 פגיעה באמון הציבור .ג

. כפי שציין פגיעה קשה באמון הציבור בשופטיםפוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים תוביל ל .22

"מן המפורסמות הוא כי ביסוד המשטר הדמוקרטי מונח אמון  ולנרהמשנה לנשיא ברק בעניין 

בלזק, כי חוסר אמון בשפיטה הוא תחילת סופה של -הציבור בשופטים. ידועה אימרתו של דה

 789, 758( 1מט) פ"ד נ' יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ולנר 5364/94בג"ץ החברה" )

כי כל פסיקה בענין דת ומדינה תוביל לחקיקה . לעמדתו אפילו הסכם קואליציוני שקובע ((1995)

משפט שבו ניתן, -עוקפת פוגעת באמון הציבור בשופטים הדנים באותם נושאים שכן "מי יפנה לבית

 (.שםמנקודת המבט העקרונית, רק להפסיד?" )

קל וחומר שאמון הציבור ייפגע כאשר שופט יהיה מזוהה באופן קבוע עם הפוליטיקאים. כפי שציין  .23

, שם נדחתה עתירה נגד הנחיית הנשיאה התנועה למשילות ודמוקרטיהט עמית בעניין השופ

 לשופטים המועמדים לקידום לא להיפגש עם נציגי הפוליטיקאים בוועדה לבחירת שופטים:

"קשה להלום, בלשון המעטה, כי אמון הציבור במערכת בתי המשפט יגדל, אם 

פגישה בארבע עיניים עם פוליטיקאי  הציבור ידע כי שופט פלוני זכה בקידום לאחר

או עם חבר לשכת עורכי הדין בוועדה. אין לי אלא לצטט מדברים שנאמרו 

בפרוטוקול הוועדה הנזכר לעיל, על ידי נציגת לשכת עורכי הדין "אתה יודע מה 

יקרה אם נראה כל יום תמונה בעיתון של שופט נכנס לחבר כנסת זה או אחר?", 
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, פשוט בעיני כי מראית העין עלולה להביא לפגיעה באמון והדברים ברורים. אכן

 הציבור ובעצמאות המערכת. 

אפילו אניח כי יש בהנחיה מושא דיוננו כדי לפגוע ביכולתו של חבר ועדה זה או אחר 

להתרשם ממועמד פלוני דווקא בפגישה "אחד על אחד", הרי שמדובר בפגיעה 

בשישים מול התכלית של שמירה על  שולית ביותר. "פגיעה" זו, אם בכלל, בטלה

העצמאות השיפוטית, אמון הציבור ותדמיתה של מערכת בתי המשפט כמערכת 

פוליטית. בהיבט זה, לא רק שההנחיה סבירה ונטועה היטב במתחם -מקצועית א

הסבירות, היא אף מתבקשת, שלא לומר מתחייבת, ולא בכדי הייתה זו ההתנהלות 

 (.15, בפסקה שםפט מימים ימימה" )הראויה והרצויה במערכת המש

מתדיין שיחשוש ששופט מסוים הוא מינוי פוליטי ולא מקצועי או שפסיקתו של השופט ידועה  .24

מראש וצבועה לפי קווים מפלגתיים, לא ייתן אמון בבית המשפט. הוא לא יראה בבית המשפט 

ריה של השופטת ברון בעניין מקום שבו יש לו בכלל סיכוי לנסות ולשכנע בצדקתו. יפים לעניין זה דב

 :התנועה לאיכות השלטון

"על מנת לשמר את יחסי האמון בין הציבור והרשות השופטת חשוב להימנע ממצב 

שבו הוועדה לבחירת שופטים מזוהה באופן מובהק עם סיעה או מפלגה פוליטית 

מסוימת... יש אם כן לשאוף לכך שהרכב הוועדה ישקף ייצוג רחב עד כמה שניתן 

וזאת תוך מתן מקום וקול לנציג מן האופוזיציה,  –של הממשל והחברה בישראל 

 לחוות דעתה(.  2, בפסקה שםהמייצג את המיעוט בכנסת" )

משום שהמתדיינים  פסקי הדין שייתנו יהיו מוכתמים ,ידי פוליטיקאים-משעה שהשופטים ימונו על

להיות שופט ולדון בטענות כמו הטענות יידעו שמי שנתן את פסקי הדין לא נבחר על בסיס התאמתו 

  ., בלי קשר לטיב ההחלטהשלהם, אלא על בסיס דעותיו הפוליטיות

 פגיעה בזכויות האדם ובמאבק בשחיתות ציבורית .ד

פגיעה קשה ביכולתו של בית המשפט לבצע את פוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים תוביל ל .25

, ובמיוחד במקרים שבהם מדובר בהגנה על דםהגנה על זכויות א –אחד מתפקידיו המרכזיים 

פלסטינים ומבקשי מקלט. אין רווח חשודים, זכויות של קבוצות לא פופולאריות, כמו אסירים, 

פוליטי בפסק דין שמגן על זכות יסוד חוקתית של מי שביצעו מעשה טרור; להפך. אין כותרות 

אשם בעבירות מין. ובכל זאת, הרעיון מחמיאות שנלוות לפסק דין שמגן על זכות להליך הוגן של נ

שבבסיס זכויות האדם הוא שהן זכויות הנתונות לכל אדם באשר הוא אדם. ההגנה על זכויות אדם 

אדישה לתחושות של ציבורים גדולים שלפיהן מי שביצע מעשה כזה או אחר הוא מתועב ולא זכאי 

בלת החלטות לא פופולריות. יפים לכל הגנה שהיא. מכאן, ההגנה על זכויות אדם לעתים כרוכה בק

 לענין זה דבריו של פרופ' אהרן ברק:

יום. עליו -תלותו מאפשרות לו לעמוד כנגד גלי היום-"העצמאות של השופט ואי

ליתן ביטוי למגמות היסוד ארוכות הטווח של החברה, ולא לצרכים החולפים קצרי 

-יש לו הם עצמאותו ואיהטווח... דווקא השופט שאין לו חרב ואין לו ארנק, וכל ש

תלותו, הכשרתו ונסיונו, מסוגל וראוי לשקף את תפיסות היסוד של העם, דווקא 

הניתוק מהצורך להיבחר לעיתים מזומנות הוא שמנתק את השופט מהצורך ליתן 

ביטוי לרוחות השעה, והוא שנותן לו את היכולת והעוצמה לתת ביטוי לערכי עומק, 
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ידו של בית המשפט ברק "תפקפופולריים" )אהרן  העשויים לעיתים להיות בלתי

 ((.1998) 16-15כא,  עיוני משפטבחברה דמוקרטית"  העליון

הפגיעה בהיקף ההגנה על זכויות אדם תיגרם במיוחד כאשר מלכתחילה רשימת הזכויות החוקתיות  .26

המוגנות בחוקי היסוד הינה מצומצמת ביותר, וכאשר חלק ניכר מהזכויות החוקתיות הן תוצאה 

של פרשנות פסיקתית ולא של עיגון חוקתי פורמלי. כלומר, בישראל יש מגילת זכויות פורמלית צרה 

לת זכויות יותר משמעותית שהיא "רכה" ויכולה להשתנות אם ימונו לבית המשפט שופטים ומגי

 ומבקשים לאפשר לו לבצע את זממו.שנאמנים לשלטון 

. בנושאים אלו השלטון מצוי בניגוד עניינים פגיעה אנושה במאבק בשחיתות שלטוניתתיגרם גם  .27

שטוהר מידותיו עומד למשפט וגם זה שבוחר מוסדי, ולפעמים גם פרסונלי, שכן השלטון הוא גם זה 

את השופטים שייבחנו את טוהר המידות. כאשר הקואליציה יכולה למנות שופטים באמצעות כוח 

מוחלט, היא תוודא כי אלו שופטים שמעדיפים משילות ואי התערבות בעבודת הממשל על פני טיפול 

 אגה למקורבים.סדרים, שחיתות וד באי

 משטריים נוספיםפגיעה בהיבטים  .ה

. כך, למשל, פגיעה בהיבטים משטריים נוספיםפוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים תוביל ל .28

הינו שופט בבית המשפט העליון אשר נבחר על ידי השופטים  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

ה (. המטרה של הסעיף הינ1969-)א( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט17)סעיף 

לשמור את התפקיד הרגיש של יו"ר ועדת הבחירות מחוץ לטווח ידם של הפוליטיקאים. אבל אם 

שליטה מוחלטת במינויים, אזי הציבור ייאבד אמון ביו"ר  ןמינוי שופטי העליון הוא פוליטי, ולשלטו

ה אותו עם צד אחד של המפה הפוליטית. במקרה כזה החלטות רגישות שיקבל הועדת הבחירות ויז

יושב ראש ועדת הבחירות עלולות להתקבל כמוטות והדבר יוביל לערעור של האמון הציבורי בהליך 

 הבחירות ואולי גם בתוצאות הבחירות. 

)א( 7ף מכוח סעי תפקיד מרכזי בהליך של פסילת רשימות ומועמדים לכנסתלבית המשפט גם 

לחוק יסוד: הכנסת. בית המשפט יושב כערכאת ערעור על החלטת ועדת הבחירות לפסילת רשימה 

או לאי פסילה של רשימה או מועמד, וכן הוא חלק מהליך קבלת החלטה בעניין פסילת מועמד. 

הכרעה של בית המשפט העליון בעניינים רגישים אלו לא תיתפס כלגיטימית אם הציבור יתפוס את 

 פטים כנאמנים של צד אחד בבחירות. השו

 ההצדקות הנטענות לשינוי המשטרי והמענה להן

 הגברת האחריותיות של השופטים כלפי השלטוןהטענה בעניין  .א

היא של בסוגיות חוקתיות טענה המרכזית של תומכי ההפיכה הינה שאם המילה האחרונה ה .29

וזאת  יחסי הכוחות הפוליטייםייצגו את בערכאה החוקתית הרשות השופטת, לפחות שהשופטים 

 אין לקבל עמדה זו.. כדי להגביר את האחריותיות שלהם כלפי השלטון

כל הערכאות ולא רק לגבי בית המשפט ב שר פוליטיזציה של השופטיםפיא, השינוי המוצע ראשית .30

הדמוקרטיות המינוי לערכאות הנמוכות הוא  ברוב מוחץ שלהעליון, אשר עוסק בסוגיות חוקתיות. 

גם לגבי בית המשפט העליון, ועניין, וללא מעורבות פוליטיקאים.  רינוי מקצועי, כמקצוע לכל דבמ

 רוב עיסוקו הוא לא בסוגיות חוקתיות שהן בלב המחלוקת הערכית.בשיטה הישראלית 
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, בכל שיטת משפט יש מתח מובנה בין הצורך לשמור על עצמאות הרשות השופטת ושלטון שנית .31

בכך שבית המשפט הוא הפרשן המוסמך והסופי של החוק, לבין הצורך בהגברת  החוק, על ידי הכרה

האחריותיות של השופטים כלפי השלטון ומניעת קבלת החלטות הפוגעות במשילות. אין שיטה 

של הדמוקרטיות נותנות לבית המשפט את הכוח לפסוק ולפרש את החוק,  םמושלמת, אך רוב עצו

שש התיאורטי מקבלת החלטות חסרות אחריות, או רודניות. ומעדיפות את עצמאותו על פני הח

עולה עשרות מונים כ נטול בקרה מכאן שרוב הדמוקרטיות רואות בסיכון הנשקף לאזרחים משלטון

 מהסיכון הנשקף משופטים חסרי אחריות. 

המציאות מראה כי גם בית המשפט מבין את החשיבות בריסון סמכותו. לרשות השופטת אין ארנק  .32

חרב. הרשות השופטת אף אינה מיישמת את החלטותיה והכלים שיש לה לכפות את  ואין

החלטותיה הם חלשים. כוחה ועוצמתה של הרשות השופטת נובע מהאמון הציבורי. לכן השופטים 

מודעים לכך שאם לא ינהגו בריסון ולא יכבדו את הרשויות האחרות, בית המשפט יאבד 

כוחו. כך גם יאבד בית המשפט מהלגיטימציה והאמון הציבורי שהיא מקור כל  –מהלגיטימציה שלו 

ואכן, ההתערבות השיפוטית בהחלטות של  אם יחשוש להפעיל סמכויותיו מול עוולות השלטון.

 השלטון הינה מדודה, ויש האומרים אף יתר על הנדרש. 

מלבד הריסון הנובע מהצורך לשמור על אמון הציבור במערכת המשפט, ישנן מגבלות פנימיות  .33

קונקרטיות יותר שמבטיחות מערך פנימי של איזונים ובלמים לרשות השופטת. המנגנון הפנימי 

הבולט ביותר בהקשר זה הוא מנגנון הערעור, וכן מנגנון המאפשר דיון נוסף בהרכב מורחב על פסקי 

העליון. כמו כן, מנגנון התקדים המחייב מונע משופטים בערכאות נמוכות לסטות מהלכות  דין של

שנקבעו בעליון. בית המשפט העליון אינו מחויב לתקדימיו, דבר חיוני המאפשר תיקון של הלכות 

שגויות. מנגנון נוסף הוא שהדיונים בבית המשפט נערכים בדלתיים פתוחות, וכן שפסקי הדין 

הם מנומקים. לדבר זה חשיבות רבה בפיקוח הציבורי על השופטים. השקיפות החלה מתפרסמים ו

. כל פסק דין חשוב ינותח האחרות רשויות השלטוןבעל הרשות השופטת הינה גבוהה בהרבה מאשר 

על ידי מומחי משפט, ויעמוד לביקורת ציבורית. פסק דין שגוי, או שאינו משקף עוד את הנורמות 

 השתנות, כפי שקרה לא פעם.המקובלות, יכול ל

, ישנם מנגנונים שמגבילים את הרשות השופטת מבחוץ. למשל, כל אדם הרואה עצמו נפגע בנוסף

מהתנהגות של שופט במסגרת מילוי תפקידו רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור על 

השופטים, עליו אין מרות זולת מרותו של הדין, ואם הבירור מעלה שנפל ליקוי בהתנהגות שופט, 

וראות לתיקון הליקוי. בנוסף, שופט שסרח עשוי להיות מודח באמצעות הנציב מוסמך לתת ה

 הוועדה למינוי שופטים. 

הטענה שהערכאה החוקתית צריכה להידמות לשלטון היא מסוכנת דווקא משום , שלישית .34

שהנושאים החוקתיים הם הנושאים הרגישים ביותר, כמו פגיעה בזכויות אדם לטובת אינטרסים 

יבים איזון ובקרה לכוח השלטוני. איזון זה לא יתקיים אם השופטים ידמו מדי ציבוריים, והם מחי

רובי של הרשות השופטת נובע מתוך הצדקות -לשלטון, או יהיו תלויים בו. האופי האנטי

לא רק משום  –דמוקרטיות של הפרדת רשויות, ולא רק מתוך הצדקות פרופסיונליות. כלומר 

ע הטובים ביותר, ולא ייבחרו על בסיס הזדהות פוליטית או שראוי שהשופטים יהיו אנשי המקצו

קשרים מפלגתיים, אלא משום שראוי מבחינה דמוקרטית שהם לא ישקפו את הרוב הפוליטי. פרופ' 

יואב דותן עמד על הכשל האפשרי במערכת הפוליטית שעשוי להוביל להכרעות רוב הפוגעות 

 בחירויות היסוד של המיעוט. לדבריו:
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יקבל את ההכרעות בדבר גבולות כוחו של הרוב בדמוקרטיה אינו יכול המוסד ש"

היינו: זה צריך להיות מוסד שתהיה . להיות מוסד המייצג באופן ישיר את אותו רוב

לו אוטונומיה )חלקית לפחות( לגבי ההשפעה הישירה של הרוב, שכנגדו נטענת 

כי מוסד כזה יוכל  הטענה של הפרת חירויות המיעוט, אחרת אין כל ערובה ממשית

 להעניק הגנה של ממש למיעוט, כנגד הכרעה רובנית המסכנת את חירויותיו. בתי

שכן בניגוד לפרלמנט , רובי הזה-המשפט הם מוסד מתאים לשאת בתפקיד האנטי

הציבור  הם אינם תלויים באופן ישיר ומיידי באישור או בתמיכה של רוב

הדיאלוג הקונסטיטוציוני  -ישראל? חוקה למדינת "יואב דותן ם" )להכרעותיה

 ((.1997) 154, 149כח  משפטים ""לאחר "המהפכה החוקתית

גם בדמוקרטיות שבהן ערכאה חוקתית מיוחדת, ישנם מנגנונים המבטיחים שהשופטים , רביעית .35

יתקבלו בהסכמה רחבה, ויש מעורבות של גורמים שונים בבחירתם. לפי מחקר מרכז המחקר 

מטרה מרכזית שרוב המדינות מבקשות להשיג בהקשר של בחירת " ,בנושאוהמידע של הכנסת 

שופטים לבית משפט חוקתי היא שאף קבוצה מסוימת לא תשלוט בהליך הבחירה ובתוצאתו 

". המנגנונים כוללים דרישה לרוב מיוחד וגבוה לבחירת שופטים, המחייב הסכמות בין לטובתה

לכל אחת מרשויות השלטון זכות לבחור חלק הקואליציה לאופוזיציה, וישנן שיטות בהן 

מהשופטים, או שיטות בהן רשות אחת נדרשת לאשר את המינויים של רשות אחרת )ר' מחקר 

 (. בחירת שופטים לבית משפט חוקתי או לבית משפט עליוןבנושא הממ"מ 

 בוועדה לבחירת שופטים איזון פוליטי היעדרהטענה בעניין  .ב

 לפי טענה זו, ;במתכונתה הנוכחי אינה מאפשרת איזון פוליטי הוועדהאין לקבל את הטענה ש .36

גם הרכב הוועדה, שביקש לתת משקל . הגורמים המקצועיים הם תמיד אופוזיציה לשלטון ימני

לשיקולים מקצועיים ולא רק לשיקולים פוליטיים, לא חסין לשינויים בעמדות הציבור. למשל, 

רי וחברות המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין ציבור עורכי הדין הוא זה שבחר את רוב חב

בבחירות ארציות וחשאיות, ומטבע הדברים עמדות המקבלות אחיזה בקרב הציבור הכללי ישתקפו 

 היאגם בבחירות של ציבור עורכי הדין. הבחירה של המועצה הארצית של הלשכה את שני הנציגים 

ביטוי גם בהרכב הוועדה. אם הציבור יזוז לשלוש שנים, באופן המעניק לשינויים בעמדו הציבור 

בעמדותיו הפוליטיות למקום אחר ברצף של ליברליות מול שמרנות, או דתיות מול חילוניות, אז 

חזקה שזה ישתקף גם בעמדת נציגי הלשכה. ואכן, היו תקופות שבהן נציגי הלשכה היו בברית עם 

 יעה. מועמדים שהיא הצחלק מהשרת המשפטים איילת שקד ותמכו ב

הומוגניות בבית  לשמרשופטים החברים בוועדה בשיטה הנוכחית בכוחם של הגם הקביעה כאילו  .37

המשפט ביחס לתפיסות שיפוטיות או בצירים פוליטיים כמו ציר הליברליות מול לאומיות, 

תיקון לחוק היא מופרכת. במציאות, בעקבות ה–אקטיביזם מול שמרנות ודתיות מול חילוניות 

זכות וטו על מינוי שלא לרוחם  מחזיקיםהפוליטיקאים בקואליציה  2008משנת  טהיסוד: השפי

הקיימת . השיטה לעומת המצב שלפני התיקון ולכן השפעתם היא עצומה, והכוח של השופטים קטן

המשקף גם שינויים בעמדות הציבור באותם  ,בילה בהכרח לשינוי פני בית המשפט לאורך זמןמו

צירים שבהם החברה מקוטבת. די להסתכל בשופטים שנבחרו לבית המשפט העליון בעשור האחרון 

חילוני, -לאומי והן על הציר הדתי-כדי להיווכח בכך שיש ביניהם מגוון גדול הן על הציר הליברלי

וליטיקאית פעילה ביטאה שרת ובוודאי על הציר של האקטיביזם מול שמרנות. בהיותה פ

המשפטים לשעבר איילת שקד חוסר שביעות רצון מהמינויים שלא הצליחה להעביר. אך לאחר 
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פרישתה הודתה: "הצלחתי לשנות את בית המשפט העליון, והוכחתי שאפשר לעשות את זה 

בס )מתוך ראיון עם איילת שקד, דרור מרמור, גלו "במסגרת הוועדה הקיימת לבחירת שופטים

13.1.2023 .) 

 הטענה בעניין היעדר שיקוף של החברה הישראלית .ג

שהיא אינה מצליחה לשנות את הרכב בחירת שופטים הינה וועדה לאחת הטענות הנפוצות ביחס ל .38

מוסד אליטיסטי שלא משקף כ , והיא משמרת אותםבתי המשפט בכלל ובית המשפט העליון בפרט

האמון בו ילך וירד אם לא יתבצע תיקון עמוק באופן שבו ממנים שופטים.  , נטען,לכן .את הציבור

לא יפתור אותה, ואף המוצע הטענה בעניין הגברת עקרון השיקוף היא טענה ראויה, אך התיקון 

 יעמיק אותה. 

כי אין  2001הוועדה לסדרי הבחירה של השופטים בראשות השופט זמיר, קבעה בדוח שלה משנת  .39

הדרישה לייצוגיות בבית המשפט, אך יש מקום לקבל את הדרישה לשיקוף ככל מקום לקבל את 

ועדת זמיר המליצה כי "הוועדה לבחירת שופטים תאמץ באופן רשמי . הניתן של החברה בכללותה

מדיניות מינויים הנותנת משקל גם לעקרון השיקוף, כפוף לשיקולים של רמה מקצועית ואיכות 

 .אבירםן יאומצה על ידי בית המשפט הנכבד בעני זו ט". המלצהאישית של המועמד לכהונת שופ

בחינה אמפירית של הרכב השופטים והביוגרפיה שלהם מראה כי עקרון השיקוף בהחלט קיבל  .40

. כך שגם אם יש עדיין לאן לשאוף בגיוון גם אם לא מספקמענה משמעותי בוועדה לבחירת שופטים, 

פני מערכת השיפוט בישראל, אין בסיס עובדתי של ממש בטענה שנדרש שינוי משטרי עמוק כדי 

 של הרשות השופטת כפי שהואהדימוי לממש את עקרון השיקוף. החוקר אלון חספר בחן ומצא כי "

-אך ב". 1992הרשות השופטת בשנת  מוצג על ידי הביקורות השונות, היה נכון להרכב החברתי של

)אלון התחוללו תמורות משמעותיות בהרכב החברתי של הרשות השופטת השנים האחרונות  25

 מחקרי משפטחספר "מקום ליד השולחן: על ההרכב החברתי והמקצועי של הרשות השופטת" 

 . ((2021) 4, 1ל"ג 

תחום השיקוף. זאת משום שהבחירה יתר על כן, יש בסיס לחשוש שהתיקון רק יוביל לעיוותים ב .41

בשופטים תיעשה על בסיס השקפות פוליטיות, ולא על בסיס ניסיון לגוון את פניו של בית המשפט 

לפי עקרון השיקוף. כך, למשל, בשנים האחרונות רבים מהמועמדים שקודמו על ידי הפוליטיקאים 

הדתיות לבין הזדהות עם ערכים  מהימין היו שופטים דתיים, מתוך אמונה שיש קורלציה גבוהה בין

 ימניים ושמרניים. אולם דווקא קבוצה זו מצויה בשיקוף יתר בבית המשפט. 

 הטענה בעניין הצורך בריסון האקטיביזם בבית המשפט .ד

קיימת טענה שהוועדה לבחירת שופטים במתכונתה הנוכחית מעדיפה רק שופטים אקטיביסטיים.  .42

מחקרים רבים מנסים לנתח את מידת האקטיביזם בבית המשפט העליון. יש חוקרים המצביעים 

על האקטיביזם של בית המשפט העליון ובמיוחד על פתיחת דלתו לעותרים ציבוריים ושימוש מועט 

בעילות סף. מנגד יש חוקרים שמציינים שבעוד הרטוריקה של בית המשפט העליון היא 

וא ממעט להתערב בהחלטות שלטוניות. כך מציינת ד"ר קרן וינשל כי רק אקטיביסטית, בפועל ה

הוחלט בפסק דין על  2010-2018בכשמונה וחצי אחוזים מהתיקים החוקתיים שנדונו בין השנים 

הפיכת החלטות הממשלה ורק בעשרה אחוזים נוספים החלטת הממשלה השתנתה בעקבות פשרה 

תכנית לוין על קבלת החלטות אידיאולוגית ואקטיביזם שקידם בית המשפט )קרן וינשל "השלכות 

 וינשל((.  –( )להלן 15.2.2023) ICON-S-IL Blogניתוח אמפירי"  –שיפוטי בבית המשפט העליון 
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אולם המחלוקת היא ממילא חסרת חשיבות שכן ממילא הטענה בעניין הצורך בריסון האקטיביזם  .43

פוליטיזציה של בחירת שופטים רק אה כי השיפוטי היא הצדקה שגויה לתיקון. המחקר מר

 ולא מרסנת אותו. כך, למשל, החוקרת ד"ר קרן וינשל כתבה: ,מגבירה את האקטיביזם השיפוטי

"ככל שמעורבים במינוי יותר גורמים פוליטיים, כך עולה גם רמת האקטיביזם 

של מידת התערבות השופטים השיפוטי של בית המשפט בהיבט 

. מידת האקטיביזם השיפוטי בולטת קקת והמבצעתהרשות המחו בהחלטות

במיוחד כאשר שופטים הממונים פוליטית מכהנים במקביל לממשל שאינו תואם 

לזה שמינה אותם. כך למשל שופטים שמונו על ידי הנשיא טראמפ הרפובליקאי 

ופועלים בממשל הנשיא ביידן הדמוקרטי ניכרים כשופטים האקטיביסטיים ביותר 

של המאה הקודמת בארה"ב. אולם, שופטים ממונים פוליטית  03-מאז שנות ה

נוטים להיות אקטיביסטים )בהשוואה לאלו שאינם ממונים פוליטית( גם ביחס 

למשטר שמינה אותם, כאשר זה אינו מחליט באופן שנראה לשופטים כמוצדק. 

 .וינשל(" )שמרני-תופעה זו מכונה לאחרונה בהקשר האמריקאי כ"אקטיביזם

שהטענה שהשתלטות הקואליציה על בחירת השופטים תוביל למינוי שופטים בעלי גישה  מכאן .44

מרוסנת ביחס לתפקידו של בית המשפט אינה נתמכת במחקר. היא אולי תוביל לצמצום 

אך להגברת האקטיביזם שלו ביחס  ,ההתערבות בהחלטות השלטון שמינה את אותו שופט

 להחלטות של השלטון שמנגד.

 סיכום

כל אחת מהפגיעות הללו והצירוף של כולם ביחד מובילות למסקנה ברורה לפיה התיקון מהווה שינוי 

משטרי קיצוני שפוגע באופן אנוש בעצמאות הרשות השופטת, ובעקרון הפרדת הרשויות. שופטים לא 

א עצמאים ולא מקצועיים שבחירתם, קידומם ואף הדחתם נתון בידי השלטון לא יוכלו לבצע ללא מור

מדובר בשלילת הגרעינים את עבודתם ולא יוכלו לשמור על שלטון החוק, ועל זכויות האדם. לכן 

  , ודינו של התיקון הלא חוקתי להתבטל.המינימליים של המשטר הדמוקרטי

 .האגודה לזכויות האזרח קוראת לחברי הכנסת לדחות את הצעת החוק

  בכבוד רב,

 מור, עו"ד-גיל גן

 העתקים:

 חברי הוועדה

 היועץ המשפטי לוועדה, ד"ר גור בליי

 מיארה-היועצת המשפטית לממשלה, גב' גלי בהרב


