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 כדלקמן:וגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, המופנית אל המשיבים ומורה להם לבוא וליתן טעם מ

כדיינים בבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה  5-ו 4: מדוע לא יבוטל מינויים של המשיבים 2-ו 1למשיבים  .1

 ;1952-לישראל, התשי"ב

-לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב (דכג)13-כג)ב( ו13)א(, כג13 פיםסעי ו: מדוע לא יבוטל6-ו 3-1למשיבים  .2

1952. 

 מבוא 

חוק הכניסה ל 1רביעיפרק ת הדין לעררים, אשר הוקם מכוח ימינוי דיינים לבבאופן  ניינה של עתירה זוע

 . (החוקאו  לישראל הכניסה חוק)להלן:  1952-לישראל, התשי"ב

בהתאם להוראות . מעמדהגירה ולדון בסוגיות הקשורות ליי, על מנת ש2014בית הדין לעררים הוקם בשנת 

ועוד קודם במסגרת עתירות מנהליות,  הבסוגיות אלהליכים שנדונו בפני בית המשפט לעניינים מנהליים החוק, 

הוא ף שעסקינן בערכאה שיפוטית, בית הדין לעררים א. הועברו לבית הדיןלכן בפני בית המשפט הגבוה לצדק, 

 אינו כפוף להנהלת בתי המשפט, אלא למשרד המשפטים. הוא  .בית דין מינהלי

ביקורת קיום לצורך רכיב חיוני כידוע  השהינ, )או העדר עצמאותו( ורכבות זו בנוגע לעצמאות בית הדיןמ

חנניה גוגנהיים ושלמה עם מינויים של הדיינים באה לידי ביטוי מפורש החל מלפני כשנה, שיפוטית אפקטיבית, 

 ;משיקולים פוליטיים מוצהריםבידי שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, וזאת , 5-ו 4, הם המשיבים ויזן

)באופן שבית הדין  משיקולים דומים המכהנים של שלושה מדייני בית הדין לאחר מכן עם אי חידוש מינויים

עם חידוש ולפני חודשים מספר  ;במשך חודשים רבים(כלל למעשה נותר ללא דיינים  אביב-תללעררים ב

 . ואי חידוש מינוי דיין שלישי משיקולים פוליטיים ,הדיינים מתוך שלושת בלבד יםמינויים של שני

פגיעה קשה  –אי הארכת כהונתם של הדיינים המכהנים עובר חוט מקשר ומדאיג בין מינוי הדיינים החדשים ל

החלטות אלה לא נוגעות רק לדיינים שמונו . ובמראית פני הצדק בעצמאות השיפוטית של בית הדין לעררים

נאלצים עתה, בבואם להכריע בערר המובא בפניהם, לשקול , אשר המכהנים דייניםנו, אלא לכלל הואו לא מ

בין אם זה המצב בפועל ובין אם לא, הרי כל החלטה בין שיקוליהם השיפוטיים גם את עתידם המקצועי. 

  .שמתקבלת כעת נגועה בחשש זה

להוביל לתוצאות  וכדי ליטייםמטרות של גורמים פועל בסיס  ,משיקולים פוליטייםדיינים ואי מינוי מינוי 

, אינו מתיישב עם הדרישה לעצמאות שיפוטית, שיפוטיים שהמדינה היא צד להם-מסוימות בהליכים מעין

בית הדין לעררים נתפס כערכאה מקצועית  ובוודאי שאינו מתיישב עם פסיקת בית המשפט הנכבד, לפיה

פלונית נ' רשות  5671/17 םבר" , למשל,)ראואשר חלה אמת מידה מצמצת להתערבות בהחלטותיו ומומחית, 

 . ((24.7.2017) האוכלוסין

 העתירה הגשת עיתוי על
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, הדוחה , ותשובת המשיבים האחרונהבאו בדברים עם המשיבים בעניינים מושא עתירה זו מזה זמןהעותרים 

הגיש עתירה זו, החליטו להעותרים משום כך, . 2020נשלחה לעותרים בסוף חודש ינואר  את עמדת העותרים,

. ואולם, המגפה, והגבלות הוטלו על הציבור ועל המשק טרם פרצה מגפת הקורונה ההכנתהשלימו את וכמעט 

הוראות הדין המחייבות שהייה בבתים, הגבלות התנועה החמורות והאתגרים הרבים שתקופה זו הביאה 

 על כל הדרוש לכך עד כה.  והגשתהאת השלמתה של העתירה ואת עימה, לא איפשרו 

במסגרת המגבלות שהוטלו  כמיטב יכולתם לפעול בצוק העתים יםשוארגוני זכויות האדם, והעותרים בהם, ע

מאז פרץ  להגן על זכויות האדם. ולמלא את תפקידםמשבר בריאותי וכלכלי, תוך כדי ו ,המשקהציבור ועל על 

הנוגעים  נושאים –אים השוטפים הנובעים מהמשבר נושל םעיקר פעילותאת שים ימקדהארגונים  ,המשבר

ממלאים את ידיהם. גם שירות ואלה  –לזכויות ולחירויות יסוד ולהשפעות המשבר הכלכלי על זכויות האדם 

 וכך גם בתי המשפט ובתי הדין.  וגבלת,במתכונת מבתקופה זו על והמדינה פ

תקנות בתי המשפט ולשכות ל 2ום מיוחד לפי תקנה שר המשפטים על מצב חירהודיע  15.3.2020ביום נציין, כי 

, והמועדים לעשיית דבר (התקנות)בפסקה זו:  1991-תשנ"אהההוצאה לפועל )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, 

עד לסיום תוקפה של ההודעה. לתקנות  4נדחו על פי תקנה  –שבסדרי הדין, בנוהג, בחיקוק או שנקעו בהחלטה 

. אמנם, לפי הודעת מנהל עוד , וייתכן שתוארך10.5.2020בתוקף עד ליום היא עתה לעת הודעה זו הוארכה, ו

ואולם לפי  אפשר להגיש עתירות לבג"ץ גם בתקופה זו, ,לתקנות)ה( 3לפי תקנה , 15.3.2020מיום  בתי המשפט

  עתה. ןאין חובה להגישלתקנות  4תקנה 

מעטות הן העתירות בעניינים של שגרה שהוגשו בשבועות האחרונים,  דיונים בעתירות רבות שנקבעו למעשה, 

זה זמן רב נדחו, מועדי הגשות כתבי בי דין בהליכים רבים תלויים ועומדים נדחו אף הם, ועיקר הדיונים 

דרים בשל מגפת המתקיימים בשבועות אלה מוקדש לעתירות בנושאים הנוגעים לדמוקרטיה הישראלית, להס

פרקליטות המדינה בוררת מבין ההליכים לבג"ץ את אלה שלהם היא משיבה, הקורונה ולמעצרים מינהליים. 

לפי מאליו היא משיבה, מודיעה לבעלי הדין שהמועד לתגובתה נדחה  ןוככלל, להוציא עתירות דחופות שלה

 .לתקנות 4תקנה 

תקנות  –בהתאם לתקנות שהותקנו במיוחד בעת הזו  על בית הדין לערריםהודעת שר המשפטים הוחלה גם 

וככלל, גם בית הדין אינו  – 2020-תש"ףההכניסה לישראל )סדרי דין במצב חירום מיוחד בבית דין לעררים(, 

תקנות שעת חירום )דיון בבתי על בית הדין הוחלו שומע לעת הזו דיונים, אלא בעניינים דחופים. נוסף על כך, 

החירום  לצורך קיום דיוני 2020-(, התש"ףיסה לישראל בשל התפשטות נגיף הקורונההדין לפי חוק הכנ

הודעה, ולפיה להוציא דיונים בעררים או  19.3.2020פרסמה ביום  ראשת בית הדין באמצעים טכנולוגיים.

ם לא יתקיימו דיונים, וכל הדיוני –שדחיפותם תיקבע על ידה או על ידי הדיין המטפל  –בבקשות דחופים 

פורסמה הודעת הבהרה נוספת, ולפיה מרוץ הזמן להגשת ערר נדחה עד לאחר  1.4.2020שנקבעו בטלים. ביום 

בית הדין תום מצב החירום. במועד הגשת עתירה זו מצב החירום טרם בוטל והתקנות והודעות בתוקפם. 

  כמעט שאינו דן בעררים. 

עם החזרה ההדרגתית עדיין בתקופת מצב החירום המיוחד, , 2020בראשית חודש מאי העתירה מוגשת עתה, 

 .לשגרת פעילות

 הצריכות לענייןהעובדות 
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 על הקמת בית הדין לעררים –רקע  (א

בית שך שנים רבות רוכזו כל הליכי הביקורת השיפוטית על עניינים הנוגעים למעמד בישראל, מעצר וגירוש במ .1

בהמשך לבית המשפט המחוזי, . סמכויות אלה הועברו בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק המשפט העליון

 משרד הפניםבגוף  השהיית"ועדת השגה לזרים", הוקמה  2008בשנת . יםנים מינהלייבשבתו כבית משפט לעני

ועדת החלטות  נגד, שבחן השגות על החלטות רשות האוכלוסין וההגירה בענייני מעמד. המונה אדם אחד

 .לבית המשפט לעניינים מנהליים תמנהלי עתירההיה להגיש  אפשרההשגה 

ועדת חליף את הבית הדין לעררים, אשר הוקם  ,2011לחוק הכניסה לישראל משנת  22במסגרת תיקון מס'  .2

בהצעת החוק ההשגה לזרים ואת בתי המשפט לעניינים מנהליים גם יחד בסוגיות שעניינן מעמד בישראל. 

ית לעל הקונוטציה השלישנשמעה כונתה הערכאה החדשה "בית דין לזרים", ואולם בשל ביקורת הממשלתית 

חשש מפני מראית עין של יצירת מערכת משפט נפרדת ונחותה למי שאינם ישראלים, שבמונח "זרים", ה

ושל וההבנה שבית הדין לא יעסוק רק בענייניהם של זרים, אלא גם, ואולי בעיקר, בעניינים של תושבים 

 אזרחים, החליטה הממשלה לשנות את השם לבית הדין לעררים.

הטעם הראשון  :עמדו שני טעמים מרכזייםשל בית הדין שביסוד הקמתו  ,עולהלהצעת החוק  מדברי ההסבר .3

כי ענייני ההגירה כוללים  ,. בהצעת החוק נכתבבישראלהיה פיתוח מומחיות בעניינים הנוגעים למעמד 

הליך הטעם השני היה קיום כבים", אשר "מצריכים התייחסות מיוחדת ומעמיקה". "נושאים רגישים ומור

"תביא לטיוב ההחלטות המינהליות, לחיסכון של ממש  בית הדין הקמתכי  וההנחה, "פשוט, יעיל, ומהיר"

הכניסה לישראל )תיקון הצעת חוק )ראו:  בזמן שיפוטי יקר ולחסכון במשאבי הפרקליטות, על כל הכרוך בהם"

וקנתה לבית הדין ה. ((321, עמ' 13.12.2010מיום  550)ה"ח הממשלה  2010-( )בית דין לזרים(, התשע"א20מס' 

סמכות לדון במרבית הסוגיות הנוגעות להגירה, ובכללן צווי גירוש והיתרי כניסה לישראל, הליכי מקלט, הליכי 

 טריים, בקשות לתושבות ועוד.בקשות למעמד מטעמים הומניהסדרת מעמד בשל קשר זוגי או משפחתי, 

 כג לחוק כדלקמן: 13בסעיף  ותנאי כשירותו עוגנובית הדין מינוי הליך  .4

שר המשפטים ימנה בית דין, אחד או יותר, של דן יחיד, שידון בעררים על   א()
החלטה של רשות המנויה בתוספת, בענייני כניסה לישראל, שהייה וישיבה בישראל 

 ני אזרחות, המנויים בתוספת.או יציאה ממנה או בעניי

מינוי בית הדין לעררים לפי הוראות סעיף קטן )א( ייעשה מבין ממועמדים   )ב(
 שתבחר ועדה שחבריה הם:

 המנהל הכללי של משרד המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;   (1)

עובד המדינה שהוא משפטן הבקיא בדיני הכניסה לישראל והיציאה    (2)
 ות, שימנה היועץ המשפטי לממשלה;ממנה ובדיני האזרח

 משפטן מקרב הציבור שימנה נציב שירות המדינה.   (3)

כשיר להתמנות לבית הדין לעררים שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט    )ג(
 בית משפט שלום, הבקיא בדיני הכניסה לישראל והיציאה ממנה ובדיני האזרחות.
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יה חמש שנים, ורשאי שר המשפטים, בהמלצת תקופת הכהונה של בית הדין תה  )ד(
 הוועדה האמורה בסעיף קטן )ב(, לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת.

 בדיוןעלתה שוב ושוב סוגיית התלות והעדר העצמאות של בית הדין. כך, למשל, במסגרת הליכי חקיקת החוק  .5

כך שדייני בית הדין לא ימונו  עלחה"כ דב חנין,  עמדבמליאה טרם הצבעה על הצעת החוק בקריאה ראשונה 

  –על ידי 

המשפט, -"ועדה למינוי שופטים, שאנחנו מכירים אותה, שיש בה איזון ונציגי בית
הכנסת, הרשות המבצעת. פה יש ועדה מיוחדת למינוי, שחבריה יהיו מנכ"ל משרד 

, ומשפטן המשפטים, עובד המדינה שהוא משפטן, שימנה היועץ המשפטי לממשלה
מקרב הציבור, שימנה נציב שירות המדינה. שלושה נציגים של המערכת המבצעת 

דין לזרים. ]...[ אפשר היה לקרוא לזה -יקבעו מי הם האנשים שישבו באותו בית
 טריבונל שדה של הרשות המבצעת."  

 חה"כ ניצן הורוביץ אמר: 

גוף ממשלתי, פקידותי, דין, דהיינו גוף של רשות שופטת, אלא -"זה בכלל לא בית
 המשפט." -ואני חושב שטעות חמורה להוציא את זה מידי בית

 וחה"כ יריב לוין השיב: 

"אני חושב שהרכב הוועדה שעליה דיבר חבר הכנסת חנין, בעיני לפחות הוא מחייב 
זה לא דבר  –שינויים. אני חושב שוועדה שכולה מורכבת מאנשי הרשות המבצעת 

 נכון ]...[".

בפנייתה אל וועדת הפנים והגנת עמדה על כך (, האגודה, האגודה לזכויות האזרח בישראל )להלן: 1ותרת העגם  .6

 . בפנייתה17.3.2011ביום  לקראת דיון בהכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית 15.3.2011הסביבה מיום 

חוזי עבודתם יוגבלו הדיינים, שאמורים לדון בהחלטות הרשות המבצעת, ימונו על ידה, האגודה, כי  ציינה

 והרשות תוכל להאריכם, על פי שיקול דעתה ובהתאם לשביעות רצונה מתפקודם." "

 .1/עמצ"ב ומסומן  15.3.2011העתק פניית האגודה לוועדת הפנים והגנת הסביבה מיום 

ת הסביבה של הכנסת, וחברים בוועדה הביעו את דאגתם לגבי תלותו של הנושא עלה בדיוני ועדת הפנים והגנ .7

 :25.5.2011בית הדין והעדר עצמאותו. כך, למשל, חה"כ דב חנין בישיבת הוועדה ביום 

זה חוק שצריך להתייחס אליו בעדינות מאוד רבה. העדינות הרבה הזאת מתחייבת "
חבה מאשר השאלה הנקודתית מכיוון שלחוק הזה יש חשיבות עקרונית הרבה יותר ר

של זרים או לא זרים, משמורת או לא משמורת. יש פה שאלות מאוד עקרוניות של 
מערכת המשפט הישראלית. שאלה ראשונה היא שאלה של דיון משפטי והפומביות 
שלו, כללי הצדק הטבעי והמקום שלהם בתוך מערכת המשפטית שלנו, שאלות של 

במדינת ישראל ובהם לא רק זרים אלא גם בני  זכויות יסוד של אנשים שנמצאים
אפילו שאלות של תושבות. החוק  זוגם של אזרחים, בני זוגם של תושבים, לפעמים

בסוגיות של הגירה, ענייני כניסה לישראל או  –כג)א( 13ואני מפנה לסעיף  –עוסק 
שנוגע יציאה ממנה, ענייני אזרחות. אנחנו עוסקים פה ברוחב מאוד גדול של עניינים 

 ]...[נוגעים לתושבי ישראל, אפילו עניינים של אזרחות.  לזרים אבל גם
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מה שמטריד אותי בהצעת החוק הזאת הוא הגרעין. הגרעין של הצעת החוק הזאת 
הוא, לטעמי, בעייתי. ההצעה מציעה להקים בית דין שיוכפף לרשות המבצעת. חוזי 

המבצעת. זאת לא מערכת  שנים יהיו חוזי עבודה של הרשות 5או  3-העבודה ל
שיפוטית עצמאית עם כפיפות לחוק ולדין. הרשות המבצעת לפי שיקול דעתה, לפי 
מידת שביעות רצונה או אי שביעות רצונה תוכל להחליט אם היא מאריכה או לא 
מאריכה את כהונתם של אותם דיינים בבית הדין . זה דבר שפוגע באופן מאוד עמוק 

יפוטית, שהיא סוגיית גרעין מבחינת זכויות האדם. אנחנו בכל הרעיון של עצמאות ש
לא מדברים פה על בית דין מינהלי שמחליט בשאלות שהן לפעמים שאלות 
פריפריאליות לגרעין של זכויות האדם.  פה אנחנו מדברים על שאלה שהיא לפעמים 

יות שאלה של חיים ומוות. תשלח בן אדם לחו"ל. אם הוא צודק שחייו בסכנה יכול לה
שאנחנו דנים עליו מוות. את זה אנחנו עושים במערכת מאוד מאוד שונה ממערכות 
השיפוט של מדינת ישראל, שעם כל הביקורת שאפשר לבקר אותן הן מערכות מאוד 
עצמאיות, מאוד רציניות והן זוכות למעמד והערכה גם מחוץ למדינת ישראל, גם 

ישראל. פה אנחנו הולכים בדרך במקומות שיש להם הרבה מאוד ביקורת על מדינת 
אחרת לחלוטין. אנחנו מייצרים פה אינסטנציה שהיא בעייתית, שהיא לא עצמאית, 

 "שהיא לא באמת שיפוטית.

 חה"כ דורון אביטל הוסיף:ו

מטריד אותי . אני מוטרד כמו דב לגבי העצמאות של הערכאה המשפטית הזאת"
של משרד המשפטים. היה  שהועדה תבחר את הדיינים, כשבראשה יושב המנכ"ל
  "זו פוזיציה אחרת לגמרי. הרבה יותר מכובד וראוי שזה יהיה שופט בכיר בדימוס.

ביום  שבה האגודה ופנתה לחברי הוועדה 25.5.2011-ו 17.3.2011בות שני דיונים שהתקיימו בוועדה בימים בעק .8

, והדגישה כי הערכאה שעתידה לקום לא תהא עצמאית ובלתי תלויה. בפנייתה ציינה האגודה, כי 20.6.2011

, ואלה אינם מתקיימים שופטי מערכת המשפט הכללית נהנים ממספר יתרונות, אשר מבטיחים את עצמאותם

מינוי; כפיפותו העדר תנאי כשירות משמעותיים למינוי; דרכי מינויו של בית הדין; הגבלת משך הבבית הדין. "

; וחוסר יכולתו לכפות תלותו המוחלטת בהן בביצוע תפקידיו ועבודתו היומיומית ;של בית הדין לרשויות

מתו של טריבונל תלוי ובלתי עצמאי", טענה האגודה. בפנייתה יביאו בהכרח להק – החלטותיו על הרשויות

בית הדין לביקורת  –כונת בית דין מינהלי אחר במתעתיד להיות ממונה ומופעל בית הדין ציינה האגודה עוד, כי 

בית אף לחוק הכניסה לישראל.  9,  במסגרת תיקון מספר 2001שהוקם בשנת  –משמורת של שוהים שלא כדין 

. גם כהונת דייני בית הדין לביקורת על ידי שר המשפטים על פי המלצת וועדההדין לביקורת משמורת ממונה 

דנים בהחלטות משרד ה לשיקול דעתן של הרשויות ולשביעות רצונן. אף הם משמורת מוגבלת והארכתה כפופ

אין כי החוק, מכריז על בית הדין לביקורת משמורת גם  .כפופים מבחינה מינהלית למשרד המשפטיםהפנים ו

ג לחוק הכניסה לישראל(. האמנם אין מרות על בית 13מרות בביצוע תפקידיו זולת מרותו של הדין )סעיף עליו 

על הכשלים היסודיים לא כך הדבר. על הפגיעה בעצמאותו ו דין לביקורת משמורת זולת מרותו של הדין?ה

בדברים בתפקודו של בית הדין לביקורת משמורת עמד דיין בית הדין לביקורת משמורת, עו"ד דן ליברטי, 

. העתק 13.5.2011 ביום, שהתקיימה הדין האחרים בהשתלמות שופטים תחריפים שנשא בשמו ובשם דייני בי

עם פנייתה  הגיע לידיה של האגודה והיא העבירה אותו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הרצאתו

 במסכת לעמוד קבוע בסיס על. בהרצאתו הדגיש הדיין ליברטי, כי דייני בית הדין נדרשים "20.6.2011מיום 

 לתופעההזילות בה נוהגות הרשויות בבית הדין. "ציין את הוא ". בה מורגלים אינם המנין מן ששופטים לחצים

 רסן ומשולחות קשות התבטאויות לצד הדין בית מהוראות המבצעת ברשות גורמים בהתעלמות ביטוי

 ", אמר. בסיכום דבריו עמד על החובה להבטיח את עצמאות בית הדין והביקורת השיפוטית:בתקשורת
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 להיום נכון .הרצוי לא בהחלט אך המצוי בגדר הינו הנוכחי במתכונתו הדין בית"
 המינויים בענין( המשפטים משרד) המבצעת ברשות בטבורו הדין בית תלוי

 אופק כל ללא וזאת( שנים עשר עד) בזמן מוגבלת הדיינים כהונת. והמשכורות
 ובמנותק מליאה שיפוטית בעצמאות לתפקד הדין בית על הרצוי במצב .לקידום

 מקלה אינה המבצעת מהרשות חלק הינו הדין בית כי העובדה .המבצעת מהרשות
 נוצר כאשר כי מלמד הניסיון .להחלטותיו מספיק תוקף מעניקה ואינה תפקידו את

 נמנעת לא בעיניה נוחה שאינה החלטה המבצעת לרשות מורה הדין ובית מוגבר חיכוך
 ציות לאי השנים לאורך נחשפנו זו בדרך .הדין בית מהחלטות מלהתעלם הרשות

 גם ולעיתים הסוהר בתי שירות, הפנים משרד ידי-לע הדין בית להוראות מכוון
 מקומו הצדדים כל לטובת כי מאמין אני]...[  .המשפטים במשרד המדינה פרקליטות

 ".המשפט בתי הנהלת במסגרת הוא למשמורת הדין בית של והראוי הטבעי

 .2/עמצ"ב ומסומן  20.6.2011העתק פניית האגודה לוועדת הפנים והגנת הסביבה מיום 

 .3/עמצ"ב ומסומן  13.5.2011העתק הרצאתו של דיין בית הדין לביקורת משמורת, דן ליברטי, מיום 

הוזמן הדיין דן  27.7.2011בוועדת הפנים והגנת הסביבה ביום  לישיבת ההמשך שהתקיימהבעקבות זאת  .9

 לימים לא הוארכה כהונתו.ליברטי. ואולם, משרד המשפטים לא איפשר את השתתפותו, והוא לא בא. 

עם זאת, בית הדין (. 1068, בעמ' 2313)ס"ח תשע"א מס'  15.8.2011לחוק פורסם ברשומות ביום  22תיקון מס'  .10

פן מיידי לאחר חקיקת תיקון זה. התיקון קבע כי הוא ייכנס לתוקף רק לאחר ששר לא החל לפעול באו

בוועדת הפנים והגנת ישיבה בנושא זה נקבעה  .המשפטים, בהסכמת שר האוצר, יקבע בצו את מועד תחילתו

ס העומעניין עלה חשש ב, 27.5.2014 יוםבבאותה ישיבה, רק קרוב לשלוש שנים לאחר מכן. של הכנסת הסביבה 

על ידי עו"ד דניאל סלומון, היועץ מהנתונים שהוצגו בישיבה  שיוטל על בית הדין החדש מיד עם הקמתו.

עלה שבשנה הראשונה הדיינים שעתידים להתמנות יצטרכו להתמודד המשפטי של רשות האוכלוסין וההגירה, 

  עם כאלפיים תיקים שיועברו לטיפולם מבתי המשפט המחוזיים ומוועדות ההשגה.

כיוון שלא ניתן מענה לבעיית כוח האדם, החליטה יו"ר הוועדה, ח"כ מירי רגב, לקבוע כי התיקונים שנקבעו  .11

ראשון נפתחו בתי דין בירושלים ה. בשלב ( ייקבעו כהוראת שעההאגרות)הרחבת סמכותו של בית הדין ותקנות 

לדייני בית הדין מונו ראשי ים. עוד מספר שנבחלוף שבע ובחיפה קמו רק -בתי הדין בבאר בלבד. אביב-תלבו

תם קוועדת ההשגה, שפעלה כאמור תחת משרד הפנים, וכן דיינים מבית הדין לביקורת משמורת, הדן בהחז

 של זרים במשמורת.

כיוון שהפעלת בית הדין נקבעה כהוראת שעה, מדי שנה התכנסה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לדון  .12

המוטל על בית הדין והצורך למנות  סמרכזי שעלה באותם דיונים הוא העומבתפקודו של בית הדין. נושא 

 דיינים נוספים.

האגודה לזכויות האזרח בישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים, עמותת  – העותריםחלק מן ראו, למשל, פניית 

לשרת  – סיוע משפטי לעולים של התנועה הרפורמיתלמרכז הו המוקד להגנת הפרטרופאים לזכויות אדם, 

 .4/ע. העתק הפנייה מצ"ב ומסומן 10.8.2015המשפטים מיום 

 (. 2016אוקטובר , המוקד לפליטים ולמהגרים)היא"ס ו לעררים הדין ביתראו עוד: יונתן ברמן ונמרוד אביגאל 
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בה עמד  ,25.5.2016יום בבמרכז דיון הוועדה היה גם נושא העומס על בית הדין והצורך למנות דיינים נוספים  .13

אמסלם, על כך שנתונים שהביא משרד המשפטים מלמדים על משך טיפול ממוצע של דוד יו"ר הוועדה, חה"כ 

 בית הדין קם כדי לתת מענה מהיר לנושאים שחלקם דחופים. בתשובה מסראף על פי שעשרים חודשים לערר, 

נו לבית הדין שלושה דיינים כי מספר הדיינים יעלה משבעה לתשעה, וכי בנוסף ימו ,משרד המשפטים נציג

 עשר. -מבית הדין למשמורת שיתפקדו גם כדייני בית הדין, כך שמספר הדיינים יעמוד על שנים

שמספר על פי כי הוכפל מספר הדיינים, אף  ,נמסר ממשרד המשפטים 28.12.2017יום בבישיבת הוועדה  .14

 אופן מינויים הזמני של דייני בית הדין:הביע מורת רוח מ , חה"ג אמסלם,הדיינים נותר תשעה. יו"ר הוועדה

. תראי, אני מאמין משרד המשפטים[ –]מרגנית לוי  אני אגיד לך משהו, מרגנית"
בזה, אני חושב שככה צריך לעבוד, אם הייתי שר המשפטים זה מה שהייתי עושה. 

שנים,  4זה כמו בשופטים. אנחנו לא ממנים שופטים על תנאי ואומרים להם: בוא קח 
תתנהל, תתנהל, ולפי זה נחליט. לא בשום אינסטנציה, בשום ערכאה. זה  איך

כתפיסה, זה לא קשור רק לשופטים. אני בכלל לא מאמין בהארכת קדנציה של 
רמטכ"ל, מפכ"ל, כל מיני כאלה. דרך אגב, בכנסת בזמנו היה גם נשיא המדינה. 

לפי זה נחליט בפעם  ביטלו את זה, כי הבינו שזה לא "קח קדנציה, נראה איך תתנהל,
הבאה". החלטנו שזו הקדנציה שלך, תפעל לפי הבנתך, מצפונך. אתה לא תלוי באף 
אחד. גם אם הבוס שלך יהיה מרוצה ממך, הוא לא יוכל להאריך לך, וגם אם לא, 
הוא לא יוכל לקצר לך, אלא אם כן עשית עבירות משמעת, דברים כאלה, שזה כבר 

 ".זה נכון יותרמשהו אחר לגמרי. אני חושב ש

בתשובה, מסרה עו"ד מרגנית לוי ממשרד המשפטים, כי "אציין שאנחנו כן עושים על זה חשיבה, כי כל הזמן 

 הסיפור של הקדנציות עולה במשרד המשפטים".

, אביב-בתל דיין בית הדין לערריםגם עמד ברשות המבצעת על תלותו של בית הדין חרף זאת, דבר לא השתנה.  .15

 :"משפטים על אתר"המקוון באתר האינטרנט של כתב העת  10.2.2020ביום דותן ברמן, במאמר שפורסם 

"... אין לכחד כי חלק ניכר מן המנגנונים המאפשרים את עצמאות בתי המשפט 
הפועלים מכוח חוק יסוד: השפיטה נעדרים מן הסדר החקיקתי שמכוחו פועלים בתי 

 .לערריםהדין 

 ועדה ממליצה עליהם מועמדים מבין, המשפטים שר ידי על נבחרים הדיינים, ראשית
 מקרב ומשפטן לממשלה המשפטי היועץ ציגנ, המשפטים משרד"ל ממנכ המורכבת

, ככוחו רובו, נשלט המינוי הליך כי להבחין נקל. המדינה שירות נציב שממנה הציבור
 .שיפוטית ביקורת לערוך נדרש הוא החלטותיה על אשר, המבצעת הרשות ידי על

 נוספת אחת לקדנציה להארכה הניתנת, שנים חמש בת לקדנציה הוא המינוי, שנית
לא זו בלבד שהדיין היושב בדין אינו נהנה מקביעות  –. קרי המשפטים שר ידי על

, אלא שהמנגנון המאפשר הארכת המשרה, באופן העשוי להגביר את אי התלות
ליצור מראית עין של תלות בשר הממנה גם הכהונה לקדנציה נוספת, עלול חלילה 

 לאחר המינוי.

... אכן, קיימים יתרונות רבים לאופן המינוי המהיר והגמיש של דייני בית הדין 
לעררים כקבוע בחוק הכניסה לישראל. עם זאת, יש לבחון האם יש ביתרונות אלה 

ד של שיטתו בכדי להצדיק את הפגיעה הפוטנציאלית, ולו למראית עין, בעקרונות יסו
לאחור עם הפנים   מבט – לעררים הדין לבית שנים חמשדותן ברמן  "המשפטית..." )

 (.(2020) 28-25 אתר לע משפטיםקדימה" 
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 .5ע/מצ"ב ומסומן  10.2.2020העתק מאמרו של דיין בית הדין לעררים, דותן ברגמן, מיום 

בפרקים הבאים נראה, כי לא אך מראית עין של פגיעה פוטנציאלית גרמה שיטת המינוי, אלא הביאה  .16

 .בעקרונות היסוד של מערכת משפט מתוקנתממש של להתממשות כל החששות ולפגיעה 

 מינויים של הדיינים חנניה גוגנהיים ושלמה ויזן (ב

ספגו דייניו ביקורת עקיפה וישירה מצד גורמים פוליטיים, ובראשם  לערריםבית הדין מאז החלה פעילותו של  .17

ם מדי יועל הארכת מינוישל הדיינים ם יאחראית על מינוי שהייתהשרת המשפטים לשעבר איילת שקד, מי 

עתירה זו. אזהרה ראשונה  מושאחמש שנים, בהתאם לחוק. ביקורות אלה היוו תמרור אזהרה בפני ההחלטות 

 אריתראיבאדם , בעקבות פסיקתו של הדיין אלעד אזר, לפיה יש להכיר כפליט 6.9.2016ום פורסמה כבר בי

מאזרחי אריתריאה מוכרים כפליטים במדינות  90%שביקש מקלט על רקע בריחתו מהצבא )עילה בגינה 

 יושם אל) , כי בכוונת משרד המשפטים לערער על פסק הדיןדאזהעולם(. בתגובה לפסק הדין הודיעה השרה 

, וכי בפסק הדין יש "יותר (לב: משרד המשפטים, שבראשו השרה עומדת, ולא משרד הפנים, המשיב להליך

 חורים מגבינה שוויצרית."

"שקד: נערער על : יהונתן ליס בעניין תגובת שרת המשפטים לפסק הדין הידיעות יהעתק 6ע/מצ"ב ומסומנים 

"בהחלטה יותר שמעון כהן  ; 7.9.2016, הארץההחלטה שתמנע דחיית בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה", 

 .7.9.2016, 7ערוץ חורים מגבינה שוייצרית", 

 מינתה שני דיינים חדשים לבית הדין, איילת שקד, פורסם בכלי התקשורת, כי שרת המשפטים 13.3.2019ביום  .18

נניה גוגנהיים ועו"ד שלמה ויזן. מיד עם המינוי לשכתה של שרת המשפטים יצאה בהודעה : עו"ד חלעררים

", 7משותפת לעיתונות עם ארגון הימין הפורום המשפטי למען ישראל, וזו התפרסמה כלשונה באתרים "ערוץ 

 " ו"מעריב". 0404"כיפה", "

כ"מכה למסתננים: שקד מינתה דיינים שמרנים לבית הדין לעררים". כבר בראשיתה נכתב,  רהההודעה הוכת .19

, שרת המשפטים איילת שקד, דיינים חדשים "הימין החדש"מינתה יו"ר  21-לכנסת הכי רגע לפני הבחירות 

כי לבית הדין לעררים, "המטפל בבקשות של מסתננים להימנע מהוצאתם מהארץ". מיד לאחר מכן הובהר, 

דיין אחד, שני הדיינים שהשרה החליטה על מינויים "מחזיקים בעמדות שמרניות ולאומיות". עוד נמסר, כי "

חנניה גוגנהיים, מתגורר בבנימין, והיה בעבר עורך דין בפורום המשפטי למען ארץ ישראל. הדיין השני, שלמה 

. עוד "תיישבי יהודה ושומרון בבתי המשפטויזן, הוא גיסו של עו"ד דורון ניר צבי, המייצג פעמים רבות את מ

על בית הדין לעררים נמתחה בעבר ביקורת נוקבת מצד גורמי ימין שונים, שטענו כי הדיינים , כי "נכתב בהודעה

הקיימים מגלים סלחנות יתר כלפי מסתננים ומעכבים את הוצאתם מהארץ בניגוד לעמדת המדינה. ההערכה 

ת האגף השמרני ויקשו משמעותית על מסתננים המבקשים להישאר היא כי הדיינים החדשים יחזקו א

עוד על פי ההודעה, הם באישור היועץ המשפטי לממשלה, אף על פי שמדובר בתקופת כך המינויים,  ."בישראל

בחירות, והם מצטרפים למינויים של השרה שקד לבית המשפט העליון, אשר מהווים "מהפכה". השרה שקד 

בשורת פסיקות בג"ץ פגע בטיפול המדינה במסתננים. בית הדין לעררים משמש פעמים "בהודעה כך:  הצוטט

רבות הכתובת של המדינה כדי להוציא מסתננים בלתי חוקיים מישראל. אני בטוחה שהדיינים החדשים יבדקו 

ך בהמש ."מגיע שהמסתננים יעזבו את ישראל אביב-תלבכל הליך את החוק ואת טובת המדינה. לתושבי דרום 

 לכך הובאה ברכתו של הפורום המשפטי למען ישראל.
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"מכה למסתננים: שקד מינתה  :גוגנהיים וויזן בעניין מינוי הדיינים הידיעות יהעתק 7ע/מצ"ב ומסומנים 

"מכה למסתננים: שקד מינתה דיינים שמרנים לבית ; 13.3.2019, 7 ערוץדיינים שמרנים לבית הדין לעררים", 

, 0404"מכה למסתננים: שקד מינתה דיינים שמרנים לבית הדין לעררים",  ;13.3.2019 ,כיפההדין לעררים", 

, מעריבגרינצייג "רגע לפני הבחירות: שקד מינתה דיינים שמרנים לבית הדין לעררים", אבישי ; 13.3.2019

13.3.2019.  

רים עוסק בעיקר מצג מטעה, לפיו בית הדין לער יצרהדאז ההודעה שהתפרסמה מטעמה של שרת המשפטים  .20

בה. כאמור, ההודעה נשאה  הישארותםב"מסתננים", ולפיו הוא זה שאחראי בפועל על יציאתם מישראל או על 

טיפולו של הועברה ביקורת על כותרת שעניינה "מכה למסתננים" ומינוי "דיינים שמרנים", ובגוף ההודעה 

ן שונים". אמירה זו לוותה בביקורתה של בית הדין לעררים באוכלוסיית ה"מסתננים" על ידי "גורמי ימי

כבר  מגיע שהמסתננים יעזבו את ישראל". אביב-תלהשרה שקד על פסיקת בג"ץ, באומרה כי "לתושבי דרום 

בראשית ההודעה הודגש, כי המינויים נחתמו "רגע לפני הבחירות" על ידי "יו"ר הימין החדש, שרת המשפטים 

, שר 21-לקראת הבחירות לכנסת ה הגת מפלגת "הימין החדש"איילת שקד". שותפה של השרה שקד להנ

שנים של  4נפתלי בנט, מיהר לפרסם את הידיעה ברשת החברתית פייסבוק, וכתב: "בשביל עוד דאז החינוך 

 שקד במשרד המשפטים הצביעו הימין החדש!". 

מצ"ב ומסומן  13.3.2019מיום בעניין מינוי הדיינים גוגנהיים וויזן על ידי השרה שקד העתק הודעת השר בנט 

 .8/ע

המינויים נחתמו  ,. על פי הפרסום17.3.2019דבר מינויים של הדיינים גוגנהיים וויזן פורסם ברשומות ביום  .21

 .11.3.2019ביום 

 .9/עמצ"ב ומסומן  8722(, עמ' 17.3.2019) 8155בי"פ העתק הפרסום 

 אלעד אזר והדחתו של הדיין אי הארכת כהונתם של הדיינים המכהנים (ג

כיהנו בו שני דיינים קבועים, הדיין  2014בחודש יוני  אביב-תלב מאז תחילת פעילותו של בית הדין לעררים .22

כג)ד( לחוק הכניסה לישראל, תקופת כהונתם של 13בהתאם לסעיף כאמור, . הדיינת באפי תםו דותן ברגמן

לשוב  ,לחוק )ב(כג13בסעיף  ההקבועבהמלצת הוועדה , רשאי דייני בית הדין היא חמש שנים, ושר המשפטים

 .לתקופת כהונה אחת נוספת םולמנות

ם של הדיינים ברגמן ותם, ובהתאם להוראות החוק הסתיימה יחלפו חמש שנים למינוי 2019בחודש יוני  .23

 תקופת כהונתם. במקביל הסתיימה גם תקופת כהונתו של הדיין אלעד אזר בבית הדין לעררים בירושלים.

הדיינים לכהונה נוספת, ומנגד לא מונו דיינים חדשים בבית הדין לעררים שלושת חרף זאת, לא הוחלט על מינוי 

כמעט  הושבתהופעילותו כחצי שנה, במשך א אויש ל אביב-תלהלכה למעשה בית הדין לעררים ב. אביב-תלב

מינויו של הדיין אלעד אזר  .2019 ברגמן ותם בתחילת חודש נובמבר, עד לחידוש מינויים של הדיינים לחלוטין

 . לא חודש עד היום

המשפטים דאז, איילת שקד, אשר החליטה שלא לחדש גם הרקע למצב זה נבע משיקולים פוליטיים של שרת  .24

כפי  את כהונתו של הדיין אלעד אזר על רקע פסיקתו בעניין מתן מעמד פליט למבקש מקלט אריתראי,

 להודיע השרה מיהרה, אריתריאי בפליט הכיר בה אזר הדיין של דינו פסק מתן עם עוד, אמורכ .שאוזכרה
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 כי, מעריב העיתון את לעדכן טרחהלתקשורת, כי "בהחלטה יש יותר חורים מגבינה שוויצרית". לשכת השרה 

 למדיניות רבות המתנגד כדיין ידוע אזר: "להדיחו החליטה, לרוחה שאינה, אזר הדיין של פסיקתו רקע על

 זאת לאור. המקלט ומבקשי למסתננים היחס בכל משמאל"ץ בג את עקף אף דין פסקי ובכמה, הממשלה

מכך הוחלט במקביל שלא לחדש  כתוצאה ."הדין בבתי אדם בכוח מחסור חרף, להדחתו להוביל שקד החליטה

 דיינים שני למינויזאת, חרף המחסור בכוח אדם בבתי הדין שהוביל ואת כהונתם של הדיינים ברגמן ותם, 

, חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה פרסומים. על פי ההדיין גוגנהיים והדיין ויזן –ירושלים ב חדשים

הדחת דיין )כפי שביקשה השרה לעשות( ומינוי  עלהחלטה סופית  קבלתטרם בכי  ,אביחי מנדלבליט קבעה

לאחר פיטוריה של השרה , ואולם .דיינים חדשים, תצטרך להתכנס ועדה בראשות מנכ"לית משרד המשפטים

 .פגה תקופת כהונתם של הדיינים ולא חודשה 2019שקד בתחילת חודש יוני 

יומיים לפני שפוטרה "אבישי גרינצייג : אודות הדחתו של הדיין אזר הידיעההעתק  10ע/מצ"ב ומסומן 

 .3.6.2019, מעריב, מתפקידה: שקד הדיחה דיין שתמך במסתננים"

, 2019חודש יוני לפעול מתחילת כמעט לחלוטין  חדל אביב-תלב לעררים הדין ביתשהחלטה זו הובילה לכך  .25

. במשך חמישה חודשים תמימים – 2019 ם של הדיינים ברגמן ותם בתחילת חודש נובמבריחודש מינוישועד 

 בית ראשת על־ידי שהתקבלו בודדות החלטות למעט ,דיוניםכמעט  ותקיימהתקבלו בו החלטות ולא הלא 

 פקע בהן בנסיבות הנוכחי "בעיתוי ההחלטות ניתנות על ידה כי מציינת בעודה, שפיר-צוק מיכל הדיינת, הדין

, ולמעט החלטות ודיונים "הארכתם על הוחלט וטרם א"בת לעררים הדין בית דייני של המינויים תוקף

 בפני דיינים מבתי דין אחרים. ותנהלשהבעניינים בהולים 

 :מספר מקרים מיני רביםמ, ה, לדוגמזאת, ניתן ללמוד על העיכובים שנגרמו בעקבות .26

לדחות בקשה למעמד האוכלוסין וההגירה נגד החלטת רשות  27.1.2019הוגש ביום  1375-19ערר  .א

החיה בישראל מזה ארבעים  ,מטעמים הומניטאריים שהוגשה בעניינה של אישה בת שישים ושלוש

חסרת מקום סובלת מרעב ובעוני כבד,  ,שנים ושוהה מאז דחיית בקשתה ללא מעמד, בלי משפחה

שהיה בידיה  כפיישיבה לפיו יינתן לעוררת רישיון  ,עם הערר הוגשה בקשה לצו ביניים מגורים קבוע.

במשך חודשים, ורק החלטה  חרף פניות לבית הדין לא ניתנהבאופן שתוכל לקיים את עצמה בכבוד. 

, אשר 1.12.2019נקבע דיון ליום  –למעלה מעשרה חודשים לאחר הגשת הערר  – 6.11.2019ביום 

 .שנה לאחר הגשת הערר, 6.1.2020 נדחה ליום הרשותלבקשת 

 האת מעמד להשוותהאוכלוסין וההגירה נגד סירוב רשות  2018יוני  הוגש בחודש 3733-18ערר  .ב

האריתראי  , בעלהשל העורר ולמעמד, אזרחית אתיופיההרשות כל ידי המזוהה ע, תשל העורר בישראל

מאז הוגש ו ,תה בטיפולי פוריותיהעוררת הי. הערר הוגש בעת שלמקלט ולהכרעה בבקשת ןשממתי

שתגובות הצדדים לערר הוגשו לפני חודשים רבים, לא נקבע על פי חרף זאת, ואף  כבר הרתה וילדה.

רישיון ישיבה ולא ניתנה החלטה בבקשת העוררים למתן במשך תקופה ארוכה ביותר, דיון בערר 

לאחר שהוגשו מספר בקשות לבית הדין לקידום הטיפול בערר, ביום  לעוררת במסגרת סעד זמני.

ניתנה החלטה מפי ראשת בית הדין, לפיה הבקשה לסעד זמני תידון במסגרת הדיון בערר,  10.10.2019

אלא רק לאחר מספר בקשות בהתאם להחלטה זו,  ת הסוכות. בפועל דיון לא נקבעשיקבע לאחר פגר

לאחר הגשת קרוב לשנתיים  – 31.3.2020, לפיו הדיון יתקיים ביום 20.1.2020בהחלטה מיום נוספות, 

 הערר.
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בדרישה להורות לרשות להכריע בבקשת המקלט של  30.8.2017הוגש לבית הדין ביום  3959-17 ערר .ג

של העורר עניינו  הובא 31.3.2019ביום . 2014, שהוגשה בשנת בסודן בקש מקלט מחבל דרפורהעורר, מ

 האוכלוסין וההגירה, על פי הצהרות רשותעובדה המעידה,  ,לענייני פליטים לבחינת הוועדה המייעצת

. בהעדר פליטיםהאמנה בדבר מעמדם של שמדובר בבקשה שעל פניה מבססת עילה למקלט מכוח 

בערר ובסוגיה העקרונית, ולאחר שינוי נסיבות פרטני זה בעניינו של העורר, הוגשה ביום התקדמות 

לו ק יבקשה לבית הדין לקבוע דיון בערר וכן להורות לרשות להכריע בבקשת העורר להנפ 24.7.2019

, ולחזור עימהלהתחתן  ,אשרת חוזר, על מנת שיוכל לנסוע לאתיופיה כדי לפגוש שם את ארוסתו

 לא ניתנה כל החלטה בבקשה.חרף מספר פניות, . לישראל

נשלחו , אביב, שהוביל לעינוי דין קשה למתדיינים-לנוכח שיתוק ממושך זה בפעילות בית הדין לעררים בתל .27

יועץ פנתה ב"כ העותרים, עו"ד מיכל פומרנץ, ל 11.6.2019ביום  ך,מספר פניות למשיבים להתערבותם בעניין. כ

ולראשת בית הדין, בדרישה להתערבותם הדחופה לפתרון משרד המשפטים למנכ"לית  לממשלה, המשפטי

, חידוש זמני של אביב-לטפל בעררים בבית הדין בתל על ידי הפניית דיינים מבתי הדין האחרים למשלהמצב, 

 .בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים התיקים לבית המשפט המחוזיהעברת מינוי הדיינים הנוכחים, או 

 .11/עמצ"ב ומסומן  11.6.2019מיום  פניית ב"כ העותריםהעתק 

נשלחה פנייה  30.6.2019אביב בפועל, ביום -נוכח התמשכות השבתת בית הדין בתל, וללפנייה זו בהעדר מענה .28

דרישה כי כל עוד  הובהיא"ס והמוקד לפליטים ולמהגרים, , 8-ו 7 מטעם העותרים 3-1דחופה נוספת למשיבים 

-בתל לעניינים מינהלייםאינו מתפקד, התיקים הנדונים בו יועברו לשיפוט בית המשפט  אביב-תלב בית הדין

 ., אך גם לפניה זו לא ניתן כל מענה23.7.2019. תזכורת לפנייה זו נשלחה ביום אביב

מצ"ב  23.7.2019והעתק התזכורת מיום  30.6.2019מיום  היא"ס ומהמוקד לפליטים ולמהגרים פנייתהעתק 

 .12/ע ניםסומומ

אביב הייתה התעקשותה של שרת המשפטים -הסיבה היחידה לשיתוק בית הדין לעררים בתל –חשוב להדגיש  .29

דאז שלא לחדש את מינויו של הדיין אלעד אזר, בשל פסיקה שלא נשאה חן בעיניה. ואולם, כיוון שעל השרה 

והיועץ המשפטי לממשלה לא איפשר  –אזר, ברגמן ותם  –היה להחליט בעניין חידוש המינוי של שלושה דיינים 

לשרה לחדש את מינויים של הדיינים ברגמן ותם ולסרב לחדש את מינויו של הדיין אזר, מטעמים פוליטיים 

 אביב. -שמקומם לא יכירם, לא חודש המינוי של אף אחד מהשלושה. כתוצאה הושבת בית הדין לעררים בתל

אביב שב לתפקד עם הארכת -בית הדין בתל חודשי השבתה בפועל, 5לאחר  ,2019 בראשית חודש נובמבר .30

עם זאת, של הדיינים ברגמן ותם, עדיין בתקופת ממשלת מעבר, על ידי השר כיום, אמיר אוחנה.  םמינוייה

 מינויו של הדיין אלעד אזר לא הוארך. 

יפא את העומס הכבד בבית הדין להשלמת התמונה יצוין, כי חידוש המינויים של הדיינים ברגמן ותם לא ר .31

על לינה ה הנשלחה פנייה מטעם ב"כ העותרים  אל ראשת בית הדין, וב 23.12.2019לעררים. על רקע זה, ביום 

והן  אביב-תללעררים )הן ב בקשות פשוטות המוגשות לבית הדיןעל כך שוההחמרה בעומס בבית הדין, 

ו לא החלטה המורה על לא זוכות לכל החלטה, ואפיל –ם אשר נוגעות לזכויות יסוד של העוררי – בירושלים(
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פניות של עוררים נותרות ללא מענה וללא  ך יותר משבוע ימים ולעתים שבועות.במש תגובת המשיב. זאת,

  סעד.

 .13/עמצ"ב ומסומן  23.12.2019ב"כ העותרים מיום  פנייתהעתק 

מודעים בבית הדין ציין כי  הראשי בבית הדין, בהתקבלה תשובתו של עו"ד יפתח שבת, עוזר  1.1.2020ביום  .32

 לעיכובים שנגרמו ומשקיעים מאמצים אדירים בהשלמת הפערים ובקיצור זמני הטיפול.

 .14/עמצ"ב ומסומן  1.1.2020מיום ו של עו"ד שבת העתק מכתב

ביום מתבטא במקרה זה: נוספת לעומס הבלתי נסבל בבית הדין, והעיכוב בקבלת החלטות פשוטות,  הדוגמ .33

אביב, בניסיון לברר -מזכירות בית הדין לעררים בתלמטעם ב"כ העותרים אל הודעת דוא"ל  הנשלח 19.2.2020

קודם לכן. במענה נמסר  ייםחודש, 25.12.2019ביום  2745-17מדוע טרם ניתנה החלטה בבקשה שהוגשה בערר 

הבקשה יחד עם התיק  טרם ניתנה החלטה. כת.הבקשה התקבלה וטופלה במער" כי ,הדיןממזכירות בית 

אין צורך שאזכיר את התקופה  התיק מוכר וידוע כמו עוד תיקים רבים אחרים. מונחים על שולחנה של הדיינת.

ום ניתנה בסופו של י ."אנו עושים את כל המאמצים לקדם את הטיפול בתיקים בה לא היו דיינים בבית הדין.

  חודשיים וחצי לאחר שהוגשה הבקשה., 26.2.2020ביום רק  (תגובת המשיבהמורה על ) בבקשה החלטה

"ב מצ 26.2.2020יום ממזכירות בית הדין וההחלטה בין לבין ב"כ העותרים הדוא"ל תכתובת  יהעתק

 .15/ע ניםומסומ

לסיכום פרק זה, כיום, לאחר אי חידוש מינויו של הדיין אלעד אזר, סיום כהונתה של דיינת נוספת, שרה בן  .34

דיינים, בהם  שמונהשאול ויס, ומינוי שני דיינים חדשים, חנניה גוגנהיים ושלמה ויזן, נותרו בארבעת בתי הדין 

הדיינים פועל בתקן כפול הן כדיין בית  לעתים נדירות. כמו כן, אחד רקאשר דנה בתיקים  ראשת בית הדין,

הדין לעררים הן כראש בית הדין לביקורת משמורת, ודיין נוסף פועל בתקן כפול כדיין הן בבית הדין לעררים 

והן בבית הדין לביקורת משמורת. על העומס המוטל על דייני בית הדין עמד גם בית הדין עצמו במספר 

כתבה בהחלטה בערר  (בינתיים כהונתה את , כאמור,)שסיימה וייס שאולשרה בן  הדיינתלמשל, , החלטות. כך

כי עיינה בטיעוני הצדדים "משך זמן ניכר, בשל לוח הזמנים העמוס  ,שהתנהל משך קרוב לתשעה חודשים

 1470 –בבית הדין בירושלים, הנובע מאי ההתאמה בין מספר הדיינים )שניים( למספר התיקים המתנהלים בו 

חמאד  2156-14 ערר) ועם הצדדים הסליחה" –שו עד היום מאז הקמתו לפני שנה וחודש, ואיכותם תיקים שהוג

חלים עיכובים ממושכים בקבלת החלטות  .העומס בבית הדין כבד נותר היום גם .((6.7.2015) נ' משרד הפנים

תינים שנתיים בעררים, דיונים לרוב נקבעים רק לאחר למעלה מחצי שנה מהגשת הערר, וישנם עררים הממ

 ומעלה להכרעה.

 המגעים עם המשיבים (ד

, פנה ב"כ 5-ו 4דבר מינויים של הדיינים החדשים, הם המשיבים , סמוך לאחר פרסום 17.3.2019ביום  .35

בדרישה לבטל את מינויים של שני הדיינים. , 3משיב יועץ המשפטי לממשלה, הל , עו"ד עודד פלר,העותרים

מהלך המינויים אינו אלא תעמולת בחירות אסורה; כי מינויים מן הסוג הזה בפנייה נטען, בין היתר, כי 

אסורים בתקופת בחירות; וכי המידע שפורסם מלמד שהדיינים שנבחרו אינם עומדים בתנאי הכשירות 

 הסטטוטוריים הקבועים בחוק.
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 .16/עומסומן  מצ"ב 17.3.2019מיום  פניית ב"כ העותריםהעתק 

התקבלה תשובתה של עו"ד שירה שגיא, ממונה )ייעוץ משפטי( במשרד , 17.5.2019ביום כעבור חודשיים,  .36

הליכי האיתור והמיון האריכה עו"ד שגיא בעניינים שלא בהם עסקה פניית העותרים:  במכתבההמשפטים. 

עו"ד לבתוך כך עלה ממכתבה של עו"ד שגיא, שהמקדימים, עובר למינוי הדיינים על ידי שרת המשפטים. 

לא ניהל  כי הואובענייני כניסה לישראל, יציאה ממנה ואזרחות,  כלשהן מומחיות ומקצועיותאין גוגנהיים 

משפטי בהליכים ובנושאים שונים בתחום הכניסה והמעמד". סיפק ייעוץ לכל היותר "אלא תיקים בעניין, 

מי בפרקליטות הצבאית, שם ניסיון בענף הדין הבינלאוצבר עו"ד גוגנהיים , בתשובה מעבר לכך, לפי הנטען

אישרה עו"ד שגיא, כי עיסוקו בדין הפלילי. נמסר  ויזןעסק בסוגיות במשפט בינלאומי ובדין הזר. לגבי עו"ד 

חבר בית הדין המשמעתי של היה , תפליליבמחלקה הפרקליט שימש היה תובע במשטרת ההגירה, ד ויזן "עוש

רכש ניסיון בתחום המשפט המינהלי. שם, לפי שנמסר עוד,  לשכת עורכי הדין, וייצג בתיקי ועדות שחרורים,

"עו"ד גוגנהיים היה אחד המועמדים שנמצאו המתאימים כי במסגרת הליכי המיון עו"ד שגיא ציינה עוד, 

עוד צוין, כי נוכח הצורך הדחוף  ידי ועדה זו".-ביותר לפי ועדת המשנה, ועו"ד ויזן נמצא גם הוא מתאים על

דעת היועץ המשפטי לממשלה את מינויו של עו"ד גוגנהיים  עלישר נציב שירות המדינה במינוי דיינים א

 .הליכוד במרכז חברותו חרףבתקופת בחירות, 

 .17/עמצ"ב ומסומן  17.5.2019העתק מכתבה של עו"ד שגיא מיום 

שהדיינים שמונו אכן הבהיר, כי מן הדברים עולה ב"כ העותרים  לפנייה.השיב ב"כ העותרים  20.5.2019ביום  .37

אם היו עומדים בתנאי עמד על כך, שאף ב"כ העותרים  ומדים בתנאי הכשירות הסטטוטוריים.אינם ע

לא זכו לכל התייחסות. בחירות שיקוליה של השרה בבחירת דיינים אלה דווקא ומינויים ערב השהרי  הכשירות

 יתייחס להליך שהתקיים על ידי השרה. ב"כ העותרים שב ודרש ביטול מינוי הדיינים, וביקש כי המענה 

 .18/עמצ"ב ומסומן  20.5.2019ב"כ העותרים מיום  פנייתהעתק 

רקע אי המענה לפנייה  ועל אביב-תל, לאחר חידוש המינויים של הדיינים ב14.11.2019 ביום לא נענה.זה מכתב  .38

 הנלמדים, הדין בית למינוי בהליכים החמור פסולה על ועמד, 3 למשיבב"כ העותרים פעם נוספת  פנההקודמת, 

כי חוק הכניסה לישראל אינו מעידים  אירועי החודשים האחרוניםכי  ,במכתב צוין. מן ההתרחשויות שתוארו

; הגבלת משך על ידי גורם פוליטי תלותו של בית הדין. נהפוך הוא. דרכי מינויו של בית הדין את אי מבטיח

תלותו המוחלטת בהן בביצוע  ;; כפיפותו של בית הדין לרשויותוהצורך בהארכה על ידי גורם פוליטי המינוי

הביאו להקמתה של ערכאה  –היומיומית; וחוסר יכולתו לכפות החלטותיו על הרשויות  ועבודתותפקידיו 

 :הבאים הצעדים התבקשותלויה ובלתי עצמאית. על רקע דברים אלה, 

 עמים שנפרסו בפניותהדיינים חנניה גוגנהיים ושלמה ויזן, מן הטביטול המינויים של  .א

 , וטרם זכו להתייחסות;הקודמות

הבהרה מדוע לא הוארכו המינויים של הדיינים דותן ברגמן, באפי תם ואלעד אזר משך  .ב

 חודשים, ומדוע הוארך מינויים של הדיינים ברגמן ותם אך לא זה של הדיין אזר;

 .ג לחוק הכניסה לישראל בשל אי חוקתיותכ13לפעול לביטול סעיף  .ג
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 .19/עמצ"ב ומסומן  14.11.2019ב"כ העותרים מיום  פנייתהעתק 

מנהלי(, -מחלקת ייעוץ וחקיקה )משפטי ציבורישל עו"ד רותם ארנרייך מ התקבלה תשובתה 23.1.2020ביום  .39

בנוגע למינוי הדיינים החדשים. באשר לסוגיית הארכת  17.5.2019בה שבה וחזרה על האמור בתשובה מיום ש

כי לאי הארכת כהונת הדיינים היו השלכות נטען כהונת הדיינים ברגמן ותם ואי הארכת כהונתו של הדיין אזר, 

זה, ועל כן חודשו המינויים של , בשל השבתת פעילות בית דין אביב-תלקשות במיוחד על בית הדין לעררים ב

הדיינים ברגמן ותם, הדיינים היחידים שם, לעומת הדיין אזר שכיהן בבית הדין לעררים בירושלים, בו נותרו 

במענה לא נכללה כל התייחסות  .)בהם, בעיקר, הדיינים גוגנהיים וויזן( דיינים נוספים לאחר פקיעת כהונתו

 .סה לישראלכג לחוק הכני13סעיף לבקשה לבטל את 

 .20/עמצ"ב ומסומן  23.1.2020מיום ה של עו"ד ארנרייך העתק מכתב

 הטיעון המשפטי

 מבוא (א

 את עיקרי הדברים עד כה:  סכםנ .40

-תלב לעררים הדין בביתדיינים  היו לא שנה כחצי במשךעל המינוי הפוליטי של הדיינים גוגנהיים וויזן,  נוסף .41

חייב טעם מיוחד לאי חידוש המינוי  –ברגמן ותם  –. כל כך למה? משום שחידוש המינוי של שני הדיינים אביב

לא רצתה לחדש את מינויו של אזר מטעמים זרים ופוליטיים הנוגעים להחלטותיו,  דאזשל הדיין אזר. השרה 

טי" שנמצא לכך: אין מחדשים , לא חידשה את מינויים של כל השלושה. "התירוץ המשפלהדיחו מנת על, כן ועל

שני דיינים חדשים שלא כיהנו בבית  –מינויים בתקופת ממשלת מעבר. כלומר, בעוד הדיינים גוגנהיים וויזן 

ששימשו זה  –מונו על ידי השרה בתקופת ממשלת מעבר, כהונתם של הדיינים ברגמן, תם ואזר  –הדין מעולם 

 בתואנה של ממשלת מעבר.  לא חודשה, –מכבר דיינים בבית הדין לעררים 

החלטות  למעטלמשך חודשים.  אביב-תלשל התנהלות אסורה זו הובילה להשבתת בית הדין ב התוצאה .42

 שבוע אף)לעתים  זה מסוג להחלטות ביחס ניכר בעיכוב התקבלובבקשות דחופות לסעדים זמניים, שלא אחת 

 עבודה מהגרישל משפחות  מעצרן)כגון  יםבהול במקרים דיונים ולמעטלאחר שהבקשות הוגשו(,  שבועיים או

  בפני דיינים מבתי דין אחרים. התנהלו(, אשר הקיץ חודשי במהלך ילדים עם

לאחר כחצי שנה של השבתת בית הדין חודש מינויים של הדיינים ברגמן ותם על ידי השר אוחנה, אף הוא  רק .43

 הדיין של פסיקתובנוגע לו הגירה תבסוגיו קודמתו של בעמדותיה המחזיקשר בממשלת מעבר. השר אוחנה, 

 המינוי את לחדש קושי עוד היה לא לפתע: חדש" משפטי"תירוץ  נמצא הפעם זו. מינויו את חידש לא, אזר

 גוגנהיים שהדיינים כיוון ואולם, אביב-תלב הדין בבית המכהנים, ותם ברגמן לדיינים מעבר ממשלת בתקופת

 עוד שם שכיהן, אזר הדיין של מינויו את גם לחדש חובה שאין נמצא, בירושלים הדין לבית מכבר זה מונו וויזן

  .אחת כהונה תקופת לאחר מתפקידו הודח אזר הדיין, למעשה הלכה. לכן קודם

   .העתירה מכאן
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כה 13, החל על דייני בית הדין לעררים מכוח סעיף 1992-לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב 3בהתאם לסעיף  .44

 ".הדין של מרותו זולת דין בית חבר על מרות אין שפיטה בענייני"לחוק הכניסה לישראל, 

 המשפט בפסיקת ביתבאה לידי ביטוי הנחת עצמאותו השיפוטית ומומחיותו של בית הדין לעררים ואכן,  .45

יש  מטעם זהעיסוקו, וכי  בתחומי ובמומחיות במקצועיות מתאפיין לעררים הדין בית כי העליון, אשר קבע

, הפנים משרד' נ פלונית 5778/15 ם"בר: , למשל)ראו להחיל אמת מידה מצמצמת להתערבות בהחלטותיו

; (5.5.2016) הדין-לפסק 4 פסקה, הפנים משרד' נ פיאלקו 3253/16 ם"; בר(27.8.2015) הדין-לפסק 13 פסקה

 משרד' נ פלונית 1686/18 ם; בר"(19.11.2017) הדין-לפסק 7 פסקה, הפנים משרד' נ אסטגוי 8338/17 ם"בר

  .((13.5.2018) הדין-לפסק 23 פסקה, הפנים

 מינוי שני דיינים חדשים בבית הדין לעררים בירושלים מטעמים פוליטיים גרידא –  המשפטים התנהלות שרי .46

הארכת מינויים של הדיינים הוותיקים שהובילה לשיתוק -, ואיוללא שיעמדו בתנאי הכשירות הקבועים בחוק

ותיו , ואשר לבסוף הסתיימה רק באי הארכת מינויו של הדיין אזר בשל תוכן פסיקאביב-תלבית הדין לעררים ב

חוק בדבר עצמאות הדיין ותחת ההנחה בדבר עצמאותו השיפוטית של החותרת באופן בוטה תחת הוראת  –

בית הדין. התנהלות חמורה זו אינה פוגעת רק בהחלטות של הדיינים החדשים שמונו, אלא משפיעה על כל 

לקבל החלטות  חוששים החלטות בית הדין, שעתה נגועות בחשש לשיקולים זרים, שמא דיינים אחרים

עצמאיות פן יהיה בכך להשפיע על גורלם המקצועי. בין אם מדובר בחשש אמיתי או לא, לא נדע, אך מראית 

וה"אפקט המצנן" ביחס להחלטות שאינן עולות בקנה אחד עם עמדות הגורם בעל  הצדק בוודאי נפגעה קשות

 סמכות המינוי, שר המשפטים, ברור.

 של עצמאית להתנהגות סטטיסטית קשורות( במשולב) וההדחה המינוי כי "דרכי ,מחקרים אמפיריים מצאו .47

, 131 ספר דורית בינישמרדכי קרמניצר וגיא לוריא "על הרוח העצמאית של השופטים בישראל" ) שופטים"

-. בספרה של פרופ' דפנה ברק((2018ן ברק ושחר ליפשיץ עורכים, טוב, אהר-סימן-)קרן אזולאי, איתי בר 150

"מחייב לבחון בכל מקרה ומקרה אם מתכונת פעולתו של הטריבונל ארז, הודגש כי אופן מינויים של דיינים 

כרך  משפט מנהליארז -)דפנה ברק "המינהלי מבטיחה במידה מספקת את עצמאותו של ההליך ואת הגינותו

כי  ,בחינת עניינו של בית הדין לעררים מלמדת .((ארז-רקב( )להלן: 2017) 204משפט מינהלי דיוני, עמ'  –ד' 

למנות את הדיינים גוגנהיים וויזן, וההחלטה, ת השרה לשעבר והחלט התשובה לשאלה זו בעניינו היא שלילית.

חרב ת קשות בעצמאותו השיפוטית של בית הדין. ופוגעלה שותף גם השר שהחליפה, להדיח את הדיין אזר, 

בכך יש גם כדי להעיב על  .ל דייניו אם לא יישרו קו עם עמדת השר הממנה אותםמונפת מעל לראשם ש

 מקצועיותו של בית הדין.

 ומתערבת השיפוטית הביקורת ערכאת של ההפעלת את משביתה המבצעת הרשות שבו מצב לדמיין ניתן האם .48

, לערכאות הגישה בזכות קשה כה ובפגיעה, קיצוני כה במהלך מדובר? בה המותבים בהרכב כך כל בוטה באופן

 מידתית והלא הקשה הפגיעה לצד, בו הקיצונית הסבירות חוסר בדבר מילים להכביר צורך שאין שנדמה

 אפשרות בפועל לבטל הפוליטי לדרג סמכות שתינתן הדעת על יעלה לא. הדין לבית הפונים של יסוד בזכויות

הזכות לפנות ": חוקתית כזכות יסודלא אחת בפסיקה הוכרה  נזכיר, כי זכות הגישה לערכאות .לערכאות פניה

מדינת ישראל נ'  2146/04רע"א ) "לערכאות השיפוטיות היא זכות קונסטיטוציונית מן המעלה הראשונה...

  .((1997) 577( 3פ"ד נא) ,לילקארפל נ'  733/95(, וראו גם רע"א 30.5.2004) עזבון באסל
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ואשר גורם המינויים הארכת -על העומס החמור בבית הדין, ששרר עוד קודם לאיומוסיף וסיף המצב זה רק  .49

השבתת בית הדין ה מוחלשת גם כך. ילא אחת אנשים מאוכלוסי – לעינוי דין כשלעצמו לפונים לבית הדין

בניהול התקין של בתי הדין  –ע ופגוממשיכה ל –פגעה לבית דין זה, אלא  ורק במי שפנ הפגע לא אביב-תלב

שכן לנוכח המחסור הקשה בדיינים נוצר עומס כבד על הדיינים האחרים, באופן שגורם  ,לעררים כולם

מלכתחילה על מנת להקל על העומס, הרי  הוקםלעיכובים משמעותיים בקבלת החלטות. בעוד שבית הדין 

 לעניין זה דברי השופטת )בדימוס( ארבל:  יפים. אותו ףשהאופן בו הוא מאויש רק מחרי

יעול ההליכים אינו יכול להצדיק פגיעה בעשיית הצדק, אך הוא בהחלט יכול י"
 להצדיק חתירה ומאמץ למציאת האיזון בין עשיית הצדק למשך הזמן בו הוא מושג

. אמון הציבור במערכת השפיטה אינו נשען אך ורק על תפקודו האישי של ]...[
שפע גם מהיבטים ומספר התיקים ששמע. אמון הציבור יכול שיהיה מו השופט

התמשכות ההליכים מכרסמת ביסודות אמון מנהליים של התפקוד השיפוטי. 
הציבור במערכת השפיטה, ונאמר כבר כי "עינויי הדין עלולים להביא לידי ייאוש 

התמשכות ההליכים היא רעה חולה אשר ]...[  (. 367בעמ'  ,הןכ) ממערכת המשפט"
ורטהיים  188/77ע"פ )  הדיןשאף כדי עיוות  עלולה לגרום לעינוי דין, ויהיו מקרים

שמא  ((. צדק מאוחר לאו צדק הוא, או1978) 231, 225( 2) , פ"ד לבנ' מדינת ישראל
ע"א ב ברנזון )וראו דבריו היפים של השופט הוא צדק שזוהרו נמוג וערכו נשחק

בעלי הדין שעל זכותם להליך  ((.1972) 462, 456( 1) , פ"ד כוגולדברג נ' בלגה 520/71
הוגן מבקשים אנו להקפיד, הם אותם בעלי דין הממתינים להכרעה בעניינם. במובן 

." נה ביטוי של עשיית הצדקגם לפן של יעילות בתפקודו הי זה, מחויבותו של כל שופט
לפסק  69, פסקה מדינת ישראל נ' עיתון דה מרקר עיתון הארץ בע"מ 3908/11 "םעע)

 .((22.9.2014)הדין 

על רקע דברים אלה נפנה לפירוט הטענות המשפטיות. תחילה נפנה למינויים בניגוד לדין של הדיינים גוגנהיים  .50

סולים ובערב בחירות והן משום שאינם עומדים בתנאי הכשירות הן משום שמונו משיקולים פוליטיים פ –וויזן 

בניגוד נראה, כי כג לחוק. 13אי החוקתיות הגלומה בהוראות סעיף שקובע החוק. בהמשך לכך נבחן את 

שהפך בשנים האחרונות נושא  – מעמדהלעניינים אחרים בהם הוקמו טריבונלים מינהליים, בתחום ההגירה ו

, שדייניו ממונים על ידי שר בית דין מינהלילביקורת שיפוטית הסמכות לקיים הקניית  –טעון פוליטית 

 חוטאת לעיקרון הפרדת הרשויות ,מעקרת את המטרה המשפטים לתקופות קצובות הניתנות להארכה,

 .ופגיעתה בזכויות יסוד קשה

 ההדגשות במובאות בפרקים הבאים הוספו, אלא אם צוין אחרת.  .51

 בניגוד לדין ויזןשלמה גוגנהיים וחנניה נים הדיישל  יםמינוי (ב

 ערב בחירותובפוליטיים משיקולים הדיינים מונו 

של עו"ד חנניה גוגנהיים ועו"ד שלמה ויזן נחתם על ידי שרת המשפטים דאז, איילת שקד,  מינוייםאמור, כ .52

מיהרה השרה לפרסם כי בחרה בדיינים, אשר "מחזיקים  מינוייםעם עוד כאמור, . 21-לכנסת ה ערב הבחירות

דיין אחד, חנניה גוגנהיים, מתגורר בבנימין, והיה בעבר עורך דין ופירטה, כי " בעמדות שמרניות ולאומיות",

בפורום המשפטי למען ארץ ישראל. הדיין השני, שלמה ויזן, הוא גיסו של עו"ד דורון ניר צבי, המייצג פעמים 

  ."ישבי יהודה ושומרון בבתי המשפטרבות את מתי

מהלך המינויים אינו אלא תעמולת בחירות מובהקת. ראשית, ההודעה שיצאה מלשכתה של השרה לעיתונות,  .53

המכתיבים את את בית הדין לעררים, כמו גם את בית המשפט העליון, כגורמים  שאינו נכוןמציגה באופן 

http://www.nevo.co.il/case/17943141
http://www.nevo.co.il/case/17943141
http://www.nevo.co.il/case/17925890
http://www.nevo.co.il/case/17925890
http://www.nevo.co.il/case/17925890
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שנית, בהודעה מישראל ופוגעים באינטרס הציבורי.  מסכלים את יציאת ה"מסתננים"מדיניות ההגירה, 

מובהר במפורש, כי הרקע ממנו מגיעים הדיינים, ולא כישוריהם המקצועיים, היווה השיקול המרכזי 

דיינים שמרנים בהשקפת עולמם, המשתייכים למחנה הימין. שלישית, הן השרה שקד,  –במינויים, היינו 

מסתננים", הוא הקו "כי מינוי דיינים שמרנים, שיפעלו נגד ה הירוהבבהודעתה, והן השר בנט, בפרסומו, 

הפוליטי שמובילה המפלגה, ולכן, על הציבור התומך במדיניות זו להצביע למפלגתם, על מנת לאפשר לשרה 

 כרכו, אם כן,להמשיך למנות שופטים ודיינים באותו אופן. המינויים לשוב ולכהן כשרת המשפטים ושקד 

 – 21-לכנסת ה ושל מפלגתה ערב הבחירותשקד מספר סוגיות פוליטיות דומיננטיות בסדר יומם של השרה 

; והאשמת מערכת והרצון לפגוע בזכויותיהם מינוי שופטים ודיינים שמרנים; הסתה נגד מבקשי המקלט

פסול ואי . הדברים מלמדים מעצמם על הלכך שמבקשי המקלט אינם עוזבים את ישראלהמשפט באחריות 

 , בפרט. ערב בחירותים בכלל, והחוקיות שדבקו במינוי

(, שעניינה "מינויים בתקופת בחירות", 2019)מעודכנת לחודש ינואר  1.1501בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה  .54

נקבע, כי "למינויים בתקופת בחירות נודעה חשיבות מיוחדת", וכי השרים בממשלת מעבר נדרשים לנהוג 

ת סמכויותיהם לגבי אותם עניינים שאין כורח להכריע בהם בתקופה זו. הטעם לכך נעוץ באיפוק בהפעל

בעובדה שממשלת מעבר נושאת בתפקידה רק מכוח עקרון רציפות הממשלה, ולא מכוח אמון הציבור והכנסת 

 טתלפסק דינה של השופ 14פסקה התנועה למשילות ודמוקרטיה נ' השר לבטחון פנים,  1004/15בג"ץ  או:)ר

 ((.1.4.2015נאור ) )כתוארה אז(

מרכזי להגבלת מינויים בתקופת בחירות הוא חשש מוגבר לכריכת שיקולים מפלגתיים ואישיים בהליכי שיקול  .55

 במינוי שמדובר בשעה יתרה חומרתו אך, תמיד פסול הוא זרים שיקוליםשביסודו  מינוי .מינוי ערב בחירות

 וכפוף עצמאי להיות אמור בו ושהמכהן, אדם לזכויות הדוק קשר הקשורשיפוטי, -או מעין שיפוטי לתפקיד

 הדנים, העליון המשפט ובית מינהליים לעניינים המשפט בבית כמו, לעררים הדין בית. בלבד הדין של למרותו

 את לשקול מצווים אלא, להתדיינות" אחד"צד  לראות רשאים אינם, ומעמד הגירה של בסוגיות בהליכים

המדיינים לאינטרסים ציבוריים אחרים. כדברי  זכויות בין איזון ולערוך לעניין הצריכים השיקולים מלוא

 :הנשיאה ביניש

מבקשת אני להעיר כי אותה תפיסה גורפת הבאה לידי ביטוי בטיעוני המדינה, לפיה "
מכח ריבונותה לא מוטלת על המדינה חובה משום סוג כלפי אדם בשל היותו זר אינה 

יום ביומו באים בפנינו ענייניהם של זרים אשר זכויותיהם  דברעוד. מקובלת 
הבסיסיות נפגעות. כך בין אם מבקש הזר להישאר בתחומה של המדינה מטעמים של 

, בין אם מטעמי מקלט הומניטרי ובין אם מנסיבות ייחודיות 'איחוד משפחות'
דם בעידן הנוכחי הולכת וגדלה המודעות לזכויות האדם באשר הוא א  אחרות.

ומדינות רבות כאשר הן דנות בהגבלות על הגירה מתמודדות עם בעיות הכרוכות 
בזכויותיהם של הבאים בשעריהן. שהייתו בישראל וזכויותיו של הזר נבחנות, איפוא, 
בהתאם לנסיבות עניינו הקונקרטיות. גישה זו משליכה מטבע הדברים על מערכת 

ות לאזן בין זכויותיו של הזר לבין האיזונים המחייבת את רשויות השלטון, הנדרש
אינטרסים ציבוריים נוספים, וביניהם האינטרס הציבורי בשמירת ריבונותה של 

מדינת ישראל נ'  1038/08." )עע"ם המדינה לקבוע מי הם אלו אשר יבואו בשעריה
 ((.11.8.2009, פסק דינה של הנשיאה ביניש )געאביץ

יקולים הזרים, המפלגתיים והפוליטיים, שביסוד המינויים, אם כן, שרת המשפטים טרחה להדגיש את הש .56

בניגוד גם בהמשך כפי שנראה ו)להנחיית היועץ המשפטי לממשלה עומדים בניגוד לפסיקת בית המשפט וואלה 

"המסר העולה אמורה להיות מחלוקת: לא . על הוראות הדין בעניין (לסטנדרט שנקבע בחוק הכניסה לישראל
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מפסקי הדין בתחום המינויים והעשייה במגזר הציבורי הוא ברור. אין למנות שופטים, רבנים ראשיים, חברי 

 –מועצות דתיות... ובהרחבה, מינויים משמעותיים ברשות השופטת, בשירות המדינה או ברשויות מקומיות 

ישקף את דעתו העדכנית של הציבור,  בתקופת כהונתה של ממשלת מעבר... בין משום שחשוב שהגוף הממנה

ידי שיקולים פסולים, ובמיוחד משום שהמינוי נתפס בעיני -בין משום שהמינוי עלול להיתפס בציבור כמונע על

-" )רבקה ווייל "תקופת בין השמשות: על סמכויותיה של ממשלת.בית המשפט כעניין סופי שאין חזרה ממנו

 ((.2010) 192, 167יג  משפט וממשלמעבר" 

על ידי שרה בממשלת מעבר לצורכי תעמולת בחירות אינו חוקי, חותר בתקופה שבה מונו מינויים של הדיינים  .57

תחת עקרונות יסוד בדמוקרטיה, ומכתים את בית הדין לעררים ואת פסיקותיו. הנזק לאינטרס הציבורי 

בסדרי מינהל תקין ובטוהר המידות. הוא עלול לפגוע במינוי בלתי ענייני לתפקיד ציבורי הוא רב לאין שיעור: "

פסקה לנדשטיין נ' שפיגלר,  8815/05" )בג"ץ .הוא עלול לפגוע בדמותו של השירות הציבורי ובאמון הציבור בו

 ((. 26.12.2005לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה ) 8

מוקדמים ון מיאיתור והליכי אף אם התנהלו  – נוכח מכתבה של עו"ד שגיא לב"כ העותרים נבקש להדגיש .58

להכשיר מינוי על סמך שיקולים זרים או אין  ,מועמדים בעלי כישורים מעוליםהיו נבחרים ואפילו  ,ראויים

הובילו, בסופו של יום, להצגת רשימת שנערכו במשרד המשפטים טעמים פסולים. ההליכים המקדימים 

, והיא זו ששקלה, בחרה ומינתה, על פי הסמכות המסורה לה בחוק. ההליך בפני דאז מועמדים בפני השרה

דאז השרה התקיים כל כולו לאחר היום הקובע לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה. שיקוליה של השרה 

אם לא נפל פגם בהליך אף . לוקים באי חוקיותבבחירת דיינים אלה דווקא ומינויים ערב הבחירות הם אשר 

שלב קריטי בו עושה פוליטיקאית, העומדת  –ר והמיון, הרי שנפל פגם בהליך המינויים על ידי השרה האיתו

 ערב בחירות, שימוש בסמכותה לצורכי תעמולת בחירות. 

ציינה, כי עו"ד שהתמיהות לגבי הליך המינוי על ידי השרה אך מתחדדות בעקבות מכתבה של עו"ד שגיא  .59

. לא הובהר "מתאים", ואילו עו"ד ויזן נמצא "מתאים ביותר"מיון והאיתור גוגנהיים נמצא על ידי גורמי ה

. חרף בקשת העותרים עד "מתאים"ואחד שהוא רק  "מתאים ביותר"מדוע, בנסיבות אלה, מונה דיין אחד 

כמה מועמדים נמצאו על ידי גורמי המיון והאיתור מתאימים ביותר וכמה עתה לא מסר משרד המשפטים 

מבין המועמדים הללו הוצגו בפני השרה לבחירתה; כמה מאלה שהוצגו בפני השרה נמצאו  מתאימים; כמה

על ידי גורמי המיון והאיתור מתאימים ביותר; כמה נמצאו מתאימים; והאם הוצגו לשרה מועמדים נוספים, 

דוע מ לא הובהרואם כן, כמה. ככל שהוצגו בפני השרה מספר מועמדים מתאימים ביותר ומספר מתאימים, 

לא בחרה במועמדים המתאימים ביותר, אלא העדיפה מועמד מתאים, ומדוע בחרה דווקא בו מבין המועמדים 

מדוע הומלץ לשרה מועמד  לא הובהרהמתאימים. ככל שהוצגו בפני השרה אך ורק שני המועמדים שמונו, 

 שנמצא מתאים ולא מתאים ביותר.

במינויים נפלו פגמים היו המינויים מטעמים ראויים, הרי שתקין, ואפילו אפילו היה ההליך  –לא זו אף זו  .60

 הנוגעים לכשירות הדיינים שיורדים אף הם לשורש החוקיות. על כך נעמוד עתה.

 הדיינים אינם עומדים בתנאי הכשירות הקבועים בחוק

שופט בדימוס או מי שכשיר  – כג)ג( לחוק הכניסה לישראל מונה תנאי כשירות שדיין חייב לעמוד בהם13סעיף  .61

להתמנות לבית משפט השלום, הבקיא בדיני הכניסה לישראל והיציאה ממנה ובדיני האזרחות. תנאים אלה 
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אינם המלצה, אין לשאוף אליהם, ואי אפשר לדרוש כי יתמלאו רק חלקם או שיתמלאו בקירוב. חובה לעמוד 

שנן משרות בשירות הציבורי, שהגורמים הממנים י אינו כשיר להתמנות לתפקיד. –בהם, ומי שאינו עומד 

מחזיקים בשיקול דעת לגביהן ורשאים למנות להן במקרים חריגים את מי שאינם עומדים במלוא תנאי 

הכשירות, וזאת בהחלטה מנומקת ובמתחם הסבירות. ואולם, לא כך מקום שנקבעו תנאי כשירות 

 תמנים לעמוד בכל אחד ואחד מן התנאים במצטבר. סטטוטוריים ללא חריגים כבענייננו. על הדיינים המ

בשורה ארוכה של החלטות עמד כאמור, היא גבוהה. מן הדיינים הממונים יתרה מזו, רמת הבקיאות הנדרשת  .62

מובן שרק רמת בקיאות  בית המשפט העליון על מומחיותו ומקצועיותו של בית הדין לעררים בתחום עיסוקו.

ל להצדיק התערבות מצומצמת של בתי המשפט המחוזיים ושל בית המשפט הרלוונטית יכו במאטריהגבוהה 

 העליון.

העיד על עצמו באתר עו"ד גוגנהיים בכל תנאי הכשירות הקבועים בחוק?  האמנם עומדים הדיינים שמונו .63

. עו"ד ויזן כי תחומי התמחותו הם בעיקר נדל"ן ומשפט מסחרי( מונה שהוסר מאזאתר )האינטרנט של משרדו 

בתחום הפלילי. לפי הודעתה של השרה דאז שקד, את התאמתם קנו בזיקות אחרות: עו"ד גוגנהיים  עסק

מתגורר בבנימין ובעברו היה עורך דין בפורום המשפטי למען ישראל, ואילו עו"ד ויזן הוא גיסו של עו"ד ניר 

 צבי, המייצג את מתיישבי יהודה ושומרון בבתי המשפט.

צבר מומחיות ומקצועיות בענייני לא אכן גוגנהיים כ העותרים עולה, שעו"ד מתשובתה של עו"ד שגיא לב" .64

משפטי סיפק ייעוץ לכל היותר "אלא אף לא ניהל תיקים בעניין, וכניסה לישראל, יציאה ממנה ואזרחות 

בהליכים ובנושאים שונים בתחום הכניסה והמעמד". הא ותו לא. מעבר לכך, נמסר, צבר עו"ד גוגנהיים ניסיון 

בענף הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית, שם עסק בסוגיות במשפט בינלאומי ובדין הזר. עוד הוסף, כי 

אם עו"ד גוגנהיים עסק בסוגיות הנוגעים לדיני  ניסיון זה יכול לשמש בבית הדין לעררים. ייתכן שאכן כך,

הבינלאומי בפרקליטות פליטים במשפט הבינלאומי ובדין הזר )עניינים שספק אם עסק בהם בענף הדין 

 ואולם אין מדובר באיזה מתנאי הכשירות הסטטוטוריים הנדרשים.  הצבאית(,

פרקליט שימש היה תובע במשטרת ההגירה, אישרה עו"ד שגיא כי עיסוקו בדין הפלילי, ומסרה ש ויזןלגבי עו"ד  .65

שם, לפי , חבר בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין, וייצג בתיקי ועדות שחרורים, תפליליבמחלקה ה

של עו"ד ויזן אין לו דבר עם תנאי הכשירות המקצועי שנמסר עוד, רכש ניסיון בתחום המשפט המינהלי. ניסיונו 

ואף  –הגירה אפילו זה בתחום התביעות במשטרת ה –הסטטוטוריים, שאינם דורשים ניסיון בתחום הפלילי 

לא ניסיון מסויים במשפט המינהלי במסגרת ועדות שחרורים. בדיני הכניסה לישראל, היציאה ממנה ובדיני 

 האזרחות לא נמסר כי עו"ד ויזן בקיא אף לא קמעה. 

מן האמור עולה, כי עו"ד גוגנהיים ועו"ד ויזן אינם עומדים בתנאי הכשירות הסטטוטוריים, ועל כן אינם  .66

 ש דיינים בבית הדין לעררים.יכולים לשמ

 חוקתיים אינם לישראל הכניסה לחוק)ד( -וכג)א(, )ב( 13 סעיפים (ג

כג לחוק הכניסה לישראל קובעות כי דייני בית הדין יתמנו על ידי שר 13הוראותיו הרלוונטיות של סעיף  .67

ים, שר המשפטים שנ 5המשפטים; כי המינוי ייעשה מבין מועמדים שתבחר ועדה; וכי בתום תקופת כהונה של 

 רשאי לשוב ולמנות דיין של בית הדין בהמלצת הוועדה האמורה.
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 כג הוא כדלקמן:13נוסחו של סעיף נשוב ונזכיר, כי  .68

שר המשפטים ימנה בית דין, אחד או יותר, של דן יחיד, שידון בעררים על   )א(
ראל החלטה של רשות המנויה בתוספת, בענייני כניסה לישראל, שהייה וישיבה ביש

 או יציאה ממנה או בענייני אזרחות, המנויים בתוספת.

מינוי בית הדין לעררים לפי הוראות סעיף קטן )א( ייעשה מבין ממועמדים   )ב(
 שתבחר ועדה שחבריה הם:

 המנהל הכללי של משרד המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;   (1)

והיציאה  עובד המדינה שהוא משפטן הבקיא בדיני הכניסה לישראל   (2)
 ממנה ובדיני האזרחות, שימנה היועץ המשפטי לממשלה;

 משפטן מקרב הציבור שימנה נציב שירות המדינה.   (3)

כשיר להתמנות לבית הדין לעררים שופט בדימוס או מי שכשיר להתמנות לשופט    )ג(
 בית משפט שלום, הבקיא בדיני הכניסה לישראל והיציאה ממנה ובדיני האזרחות.

תקופת הכהונה של בית הדין תהיה חמש שנים, ורשאי שר המשפטים, בהמלצת   )ד(
 הוועדה האמורה בסעיף קטן )ב(, לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת.

התלות של גופים שיפוטיים, ועל כן יש בו משום -עקרונות העצמאות ואי אינו עולה בקנה אחד עםהסדר זה  .69

שיפוטיים שבהם עומדות על הפרק זכויות חוקתיות -מסגרת הליכים מעיןב הנפגעתזכות להליך הוגן, ב פגיעה

הזכות לחירות, הזכות לחיי משפחה, הזכות לשלמות הגוף, הזכות לחיים והזכות לכבוד. ההסדר אף  –נוספות 

רשויות. המנגנון אינו מקיים את ערכיה של מדינת ישראל, ובבסיסו לא הפוגע בעקרון החוקתי של הפרדת 

אף אם הייתה נבחנת תכליתו של  כפי שיוסבר, בהעדר תכלית ראויה למנגנון המינוי, כלית ראויה.עומדת ת

בכללותו, ההוראות הנוגעות למנגנון המינוי של בית הדין לעררים לא היו צולחות את מבחן  22תיקון מס' 

 להלן נפרט דברינו. המידתיות.

 הרשויות הפרדת ובעקרון חוקתיות בזכויות הפגיעה

ם הגרעיניים הקשורים לזכות להליך הוגן מעוגנים ייקתו של בית משפט זה נקבע, לא פעם, כי המרכיבבפס .70

 בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו:

עולה מן האמור שהזכות להליך הוגן, במרכיביה הגרעיניים הקשורים להגנה על "
מדינת פלוני נ'  8823/07בש"פ ) ".החירות ועל הכבוד, היא זכות חוקתית מוגנת

 .((2010של המשנה לנשיאה ריבלין ) לפסק דינו 17, פסקה 500( 3, פ"ד סג)ישראל

 בדומה נפסק כי: .71

ההליך ההוגן הוא יסוד מוסד במדינת חוק, והוא מצוי לטעמי במעמד חוקתי נוכח "
, 742( 2, פ"ד סג)שי נ' מדינת ישראל 9956/05ע"פ ) ".חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו

 .((2009רובינשטיין ))כתוארו אז( נו של השופט פסקה ט' לפסק די



 22 

עוד נקבע שהיבטיה החוקתיים של הזכות להליך הוגן משתרעים לא רק על הליכים פליליים ולא רק על הליכים  .72

 העלולים להביא לשלילת חירותו של אדם:

פוגע פגיעה קשה בזכות החוקתית של  כ32יף סע, נוסף לפגיעה בזכות לחירות"
אף שעיקר . .. החוקתית להליך הוגן 'הבת-זכות'המסתננים לכבוד, בשל פגיעתו ב

פעולתה של הזכות להליך הוגן היא בגדרי המשפט הפלילי, תחולתה היא כללית. 
היא חלה כל אימת שרשות שלטונית עושה שימוש בכוחּה הכופה באופן שעלול 

בין לטובת אדם אחר )הליך אזרחי(, בין לטובת אינטרס  –אדם מוגנת  לפגוע בזכות
איתן  8425/13בג"ץ ) ."הציבור )מעשה מינהלי, הליך פלילי או הליך משמעתי(

לפסק דינו של השופט  169, פסקה מדיניות הגירה ישראלית נ' ממשלת ישראל
 .((עניין איתן( )להלן: 22.9.2014פוגלמן )

מרכיביה החוקתיים של הזכות להליך הוגן כוללים ניהולו של כי עוד,  ליון נקבעבפסיקת בית המשפט הע .73

 :ההליך המשפטי בידי גורם עצמאי, אישית ומוסדית

יהא זה הליך פלילי,  –הנה כי כן, היבט מהותי וחשוב של הזכות להליך שיפוטי הוגן "
הל זכותו של כל אדם שהליך משפטי המתנהיא  –משמעתי, מינהלי או אזרחי 

. עקרון זה בעניינו יוכרע בידי גורם אובייקטיבי הנהנה מעצמאות אישית ומוסדית
יונק במישרין מעקרונות היסוד בדבר הפרדת רשויות השלטון ושיטת משפטנו 
האדברסרית. שיטה זו מבוססת על ההנחה שמשני צדי המתרס של ההליך השיפוטי 

שונה, ואילו הגורם המכריע  עומדים יריבים דיוניים שכל אחד מהם מייצג אינטרס

 – שיפוטי-אשר חלים גם על טריבונל מעין –מכוח עקרונות אלו ...  .הוא פסיבי
נוהגת הפרדה ברורה בין הרשות המבצעת, האמונה על אכיפה אקטיבית של החוק 
ומסור לה שיקול דעת רחב בשאלה כיצד לנהל את ההליך ואלו עניינים יובאו 

רשות השופטת שתפקידה להכריע בסכסוכים להכרעת בית המשפט; לבין ה
...  שמובאים לפניה ואין לה שיקול דעת לבחור את הסכסוכים המובאים לפתחה

ההפרדה בין הרשויות היא חלק אינהרנטי ובלתי נפרד מהזכות החוקתית להליך 

עניין ) ".שיפוטי הוגן. חריגה ממנה פוגעת בזכות זו והיא כפופה למבחני המידתיות
 .(לפסק דינו של השופט פוגלמן 173ה , פסקאיתן

שיפוטיים כחלק מן הזכות -עוד נפסק ביחס לעצמאותם האישית והמוסדית של גופים שיפוטיים ומעין .74

 החוקתית להליך הוגן:

הקשורים בקשר בפסיקתנו מוכרים שני היבטים עיקריים של הזכות להליך הוגן "
של הגורם  –האישית והמוסדית  –הוא עצמאותו  ההיבט האחד. הדוק לכבוד האדם

. היבט זה יונק במישרין מעקרונות היסוד בדבר הפרדת המכריע בעניינו של הפרט
רשויות השלטון ומשיטת משפטנו האדברסרית, המבוססת על ההנחה שמשני צדי 
המתרס של ההליך השיפוטי עומדים יריבים דיוניים שכל אחד מהם מייצג אינטרס 

ההפרדה המוסדית בין הצדדים להליך לבין ורם ניטרלי. שונה ושבעניינם מכריע ג
שיפוטי כמו ועדת -שנדרשת גם בפעילותו של טריבונל מעין –הגורם המכריע בו 

 ."היא חלק מהותי ובלתי נפרד מהזכות החוקתית להליך שיפוטי הוגן –השחרורים 
 .((15.6.2016) 15, פסקה ראעי נ' שירות בתי הסוהר 4644/15רע"ב )

שהזכות להליך משפטי בפני גוף עצמאי, אישית ומוסדית, מתחייבת מן  ,פ' אהרן ברק עמד על כךגם פרו .75

 ההיבטים החוקתיים, הנגזרים מן הזכות לכבוד, של הזכות להליך הוגן:

http://www.nevo.co.il/law/72510/32k
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ההיבט האחד קשור כים: כל סוגי ההליים בחל ןוגיך הל הזכות להלים ששני היבט"
וג. נפתח בבית המשפט: נקודת המשפט; ההיבט האחר קשור לזכות הייצ לבית

המוצא היא כי השופטים המכריעים בסכסוך יהיו עצמאיים )אישית ומוסדית( ובלתי 
 .((2014) 872 הזכות החוקתית ובנותיה –כבוד האדם אהרן ברק ) תלויים."

כג לא רק שאינן מבטיחות את קיומה של עצמאות אישית ומוסדית של 13כפי שהראינו לעיל, הוראות סעיף  .76

הן מאפשרות לפגוע בה בצורה הבוטה ביותר. מינוי על ידי שר המשפטים, דמות פוליטית  – בית הדין לעררים

, מאיין לחלוטין את עקרון העצמאות המוסדית בעניינים שבית הדין לעררים דן בהםבמובהק ובעלת אג'נדה 

שיפוטיים. כפי שראינו, שרת המשפטים הודתה בפה מלא כי -והאישית, המחייב בגופים שיפוטיים ומעין

אינם שיקולים מקצועיים, אלא שיקולים פוליטיים הנוגעים לתפיסת וויזן השיקולים למינוי הדיינים גוגנהיים 

נוגעים למגורים באזור  מינוייםהם משתייכים. השיקולים המוצהרים של  עולמם ול"מחנה הפוליטי" שאליו

א הרצון ים הייהודה ושומרון ולקרבת משפחה למי שמייצג מתנחלים. ההנמקה המפורשת שבבסיס מינוי

 שיפוטיות.-למנות דיינים שתפיסת העולם שלהם תכתיב את תוצאות הכרעותיהם המעין

שר המשפטים בדיין תוסיף ותתקיים לאורך כל תקופת כהונתו. בהתאם  כי אחיזתו של ,כג)ד( מבטיח13סעיף  .77

אם להאריך את תקופת הלהחליט  האפשרותשנות כהונה נתונה לשר המשפטים  5לאחר לסעיף האמור, 

 ינוא ומינוי –אינן נושאות חן בעיני שר או שרת המשפטים  ושפסיקותידיין כהונתו של הדיין. כפי שהראינו, 

כי  ,חטאו של הדיין אזר? חטאו היה קביעתו המשפטית ביחס לעריק מצבא אריתריאה מוארך. מה היה

ושל שקד של שרת המשפטים  םמתקיימים בו יסודות האמנה בדבר מעמדם של פליטים, וזאת למורת רוח

 .יםמשתייכהם מחנה הפוליטי שאליו רבים בושל שר המשפטים אוחנה, מחליפה במשרד, 

היא אם שיפוטיים, -מבצעת להתמודד עם פסיקה של גופים שיפוטיים ומעיןשבה אמורה הרשות ה ,הדרך .78

קבלת הדין.  –סבורה כי היא שגויה משפטית, היא מיצוי הליכי הערעור, ולבסוף, אם עמדתה אינה מתקבלת 

כג לחוק הכניסה לישראל נותן בידי הרשות המבצעת דרך עוקפת באמצעות אי הארכת מינוי 13עובדה שסעיף ה

יעה קשה בליבת עקרון הפרדת הרשויות ובליבת הזכות להליך הוגן. נוכח תחומי עיסוקו של בית הדין היא פג

 .בשלל זכויות חוקתיותיש בכך גם פגיעה חוקתית 

עתידכם  –משדרים יחד מסר ברור לכל דייני בית הדין  ופרשת הדיין אזר כפי שתוארו למעלה,כג 13סעיף  .79

. מובן שבמצב דברים זה שר המשפטיםוז בנפשכם לפסוק בניגוד לעמדת אם תרהיבו ע ,כדיינים אינו מובטח

לא יכולה להתקיים הדרישה לפיה לא תהיה מרות על דייני בית הדין לעררים מלבד מרות הדין. מרותו של שר 

המשפטים, שברצותו יאריך את תקופת כהונתם וברצותו לא יעשה כן, היא שמרחפת מעל ראשיהם של 

 הדיינים.

מחייבות לבטל מינויים אלה. אולם בכך לא די. וויזן ים של הדיינים גוגנהיים יבהר לעיל, נסיבות מינוכפי שהו .80

 הפסול הוא לא רק במינויים הספציפיים, אלא במנגנון המאפשר מינויים כאלה. במקרה של הדיינים גוגנהיים

, ככל הנראה בשל תקופת הבחירות והרצון להשתמש במינויים ככלי תעמולה, יצאה הצהרה בקול תרועה וויזן

רמה בנוגע לשיקולים הזרים והפוליטיים של המינוי. גם השיקולים הפוליטיים שלא להאריך את מינוי הדיין 

 אזר לא הוסתרו. אלא שלא תמיד הדברים נעשים "מהמקפצה". 



 24 

מאפשר מינוי דיינים על בסיס ומנגנון המינוי לבית הדין נותן בידי שר המשפטים סמכות למנות דיינים,  .81

או במטרה  שיקולים זרים ופוליטיים במטרה להביא לכך שעמדת המדינה תתקבל בהליכים בפני בית הדין

לא יחרגו מן הגבולות , גם בלי להצהיר על כך בראש חוצות. הוא גם מבטיח שהדיינים לרצות קהלי מצביעים

, כנותם, גם ללא הצהרות ים, שמא יוחלט שלא להאריך את מינויישמשרטטת הרשות המבצעת לאחר מינוי

 בדבר השיקולים הפסולים להפסקת המינוי. אך נדירות,

כי המדינה היא צד בכל אחד ואחד מן ההליכים המתקיימים בפני בית הדין לעררים. משמעות מנגנון  ,יש לזכור .82

לחוק הכניסה לישראל היא כי צד אחד להליך ממנה את מי שאמור להכריע  כג13נוי שאומץ בסעיף המי

להעביר החלטות של הרשות תחת ביקורתו ולבחון האם  את מי שאמור – בסכסוך משפטי בינו לבין אחרים

שמונה על  הכרעותיה, ולעתים גם מדיניותה, עולים בקנה אחד עם הדין. הליך שבו המכריע בסכסוך הוא מי

 הליך הוגן. ידי אחד הצדדים להליך ומי שיודע שבידי אחד הצדדים להליך הכוח למנוע את חידוש מינויו, אינו

בהקשר זה, אין כל רבותא בכך שהמשיב בהליכים בפני בית הדין הוא משרד הפנים בעוד שאת הדיינים ממנה  .83

ם, ודאי בנושאים בעלי היבטים משפטיים מטעם משרד הפני שר המשפטים. העמדות המוצגות בפני בית הדין

העמדות המוצגות בפני בית הדין לעררים אינן . את עמדת המדינה ותמשקפ עקרוניים שבהם עוסקים השרים,

 :עמדותיו של משרד הפנים בלבד אלא גם עמדות משרד המשפטים

אין הבדל של ממש בנידון דידן אם משרד החקלאות מופיע אחר כבוד לטעמי "
כשמובאת עמדה לפני בית משפט זה עליה להיות עמדה המייצגת  ... .ם לאוכמשיב וא

מדיניות ממשלתית אחת, ולא חלילה של לטיפונדיות ואחוזות פיאודליות כאלה 
גם במקרים שבהם בחרו יתר על כן, ...  , מדיניות אחת.אחתמדינה  –ואחרות 

ים הספציפיים עותרים לרשום כמשיבים משרדי ממשלה מסוימים, ובכפוף לעניינ
ידי רשות מוסמכת, יש לראות בכלל ובמהות את כל -של הפעלת סמכות על

, ועל הפרקליטות לזהות אם ישנם חילוקי דעות בנושא שלפניה הממשלה כמשיבה
 –ויש להם רלבנטיות לעתירה )להבדיל מניגוח מפלגתי או אישי כזה או אחר( 

אדם טבע ודין נ' שר  6017/10בג"ץ ) ."ובמקרה כזה לערוך את האינטגרציה
 .((3.7.2012ז' )-, פסקאות ו'התשתיות הלאומיות

מכל מקום, כפי שניתן לראות מהתנהלות שרת המשפטים במועד הרלוונטי ומהצהרותיה, לשרת המשפטים  .84

 עמדות מוצקות, ברורות וידועות ביחס לסוגיות הנדונות בבית הדין לעררים, ורבות מהן אף מופיעות במצע

נזכיר את הודעת השרה שקד עם מתן פסק דינו של הדיין אזר, בו הכיר בפליט אריתריאי, כי בכוונת מפלגתה. 

משרד המשפטים לערער על פסק הדין, אף שמשרד הפנים הוא המשיב להליך. אף ללא קשר לעמדתם 

בגיבוש  ועאופן קבמעורב במשרד המשפטים הפוליטית של השרה שקד ושל מחליפה במשרד, השר אוחנה, 

גיבוש מדיניות משרד הפנים בסוגיות הנדונות על באופן עמוק  ומשפיע, עמדות המדינה בסוגיות הגירה ומעמד

 בפני בית הדין לעררים.

בהתקיים תלות של דייני בית הדין לעררים ברשות המבצעת לא תיתכן עצמאות שיפוטית, ובהעדר עצמאות  .85

 כזו לא ייתכן הליך הוגן:

ת והעצמאות השיפוטית מהווה את ליבת הרעיון של הפרדת התלו-עקרון אי"
על פי המסורת המערבית של הפרדת הרשויות, . הרשויות ביחס לרשות השופטת

 17-מבית מדרשו של מונטסקייה )פילוסוף פוליטי, משפטן וחבר פרלמנט מהמאה ה
בצרפת(. על מנת להבטיח את עשיית הצדק תוך שמירה מלאה על זכויות האזרח, 
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שות השופטת חייבת להיות מנותקת מיתר הרשויות. אכן, עקרון העצמאות הר
 הוא ערובה לכך שההכרעה השיפוטית (Judicial independence) השיפוטית

(Judicial discretion)  תעשה רק לאור עקרונות הצדק ושלטון החוק בלא השפעה של
ידה  –ור שתהיה ואס –מכאן, שהרשות השופטת אינה ם. ... גורמים ושיקולים זרי

הארוכה של הרשות המחוקקת או המבצעת. הרשות השופטת חייבת להיות 
, אבירם נ' שרת המשפטים 9029/16בג"ץ ) ."עצמאית ובלתי תלויה ביתר הרשויות

 .((1.2.2017) 14פסקה 

השפעת הרשות המבצעת על בית הדין לעררים באמצעות השליטה  –הפגיעה בהפרדת הרשויות  ,בענייננו .86

בהיבטים החוקתיים של הזכות להליך הוגן. פגיעה , כאמור, גוררת אחריה –במינויים ובהארכות המינויים 

מדגימה כיצד הפגיעה בהפרדת הרשויות גוררת מינוי של דיינים ואי  דאז שקד התנהלותה של שרת המשפטים

ינים באופן שיש בו כדי להשפיע על הביקורת השיפוטית, ובמקרים מסוימים אף להכתיב הארכת מינוי של די

את תוצאתה. כאמור, בענייננו הביקורת השיפוטית על החלטות משרד הפנים משליכה באופן ישיר על זכויות 

לסעיף  חוקתיות נוספות, ובהן הזכות לחירות )שכן בית הדין לעררים מוסמך לדון בסוגיית המשמורת בהתאם

כד)ג( לחוק הכניסה לישראל(, הזכות לשלמות הגוף ולחיים )כאשר הוא דן, למשל, בעניינם של מבקשי מקלט 13

והזכות לחיי משפחה )כאשר הוא דן, למשל, במעמדם הטוענים כי נשקפת להם סכנת רדיפה במדינות מוצאם( 

 (.עלי אזרחות או תושבות ישראליתאו במעמד הורים לילדים ב ה,או תושביישראל של בני זוגם של אזרחי 

שיפוטית על בית משפט זה הכיר בכך שפגיעה חמורה בעקרון הפרדת הרשויות עשויה לשמש עילה לביקורת  .87

 10042/16מביאה לפגיעה ישירה בזכויות חוקתיות. בבג"ץ אף כאשר היא אינה  דבר חקיקה ראשית,

תקבלה תוך פגיעה בהפרדת הרשויות בין הכנסת ( נפסלה חקיקה שנ6.8.2017) קוונטינסקי נ' כנסת ישראל

 לבין הממשלה, תוך שנקבע:

עקרון הפרדת הרשויות מחייב לכבד את הניהול הפנימי האוטונומי של כל אחת "
מהרשויות. כל רשות ודרכי התנהלותה. כל רשות ושיקוליה הפנימיים. כל רשות וד' 

תה לעולם טומנת בחובה אמותיה. התערבות של רשות אחת בניהולה הפנימי של חבר
את הסכנה התיאורטית, כי מי מהגורמים ינצל את כוחו בכדי להתערב באופן לא 

לפסק דינו של השופט  2שם, פסקה ) ."ראוי בפעילותה המהותית של הרשות האחרת
 .(הנדל

בענייננו, עקרון זה מופר ברגל גסה. סמכות מינוי דייני בית הדין לעררים מקנה לשר המשפטים את הכוח  .88

להתערב מהותית בתוכן החלטותיו של בית הדין. כפי שתואר בעתירה זו, שרת המשפטים איילת שקד הצהירה 

יינים כדי להגיע לתוצאות שר משפטים מודיע בריש גלי כי הוא ממנה דעל כך במפורש. ואולם, גם אם לא כל 

, או נמנע מהארכת כהונתם של דיינים וויזן י שעשתה שרת המשפטים ביחס לדיינים גוגנהייםפמסוימות, כ

ביחס לדיין שקד והשר אוחנה שרת המשפטים  ינו מרוצה מתוכן פסיקתם, כפי שעשואחרים משום שהוא א

ים בכוח ודיינים מכהנים המעוניינים בהארכת המחייב דיינות מנגנון כג לחוק יוצר13וראות סעיף אזר, ה

 כהונתם לפעול בהתאם לציפיות שר המשפטים.

. אלא ששאלת עצם או שרה שיפוטיים הממונים על ידי שר-אין לכחד שבדין הישראלי קיימים עוד גופים מעין .89

פציפיים של מן המאפיינים הס, נגזרת סוג הזכויות הנפגעותהפגיעה בזכויות יסוד והיקפה, כמו גם שאלת 

שיפוטית אחת כדינה של -אין דינה של ערכאה מעין אותו גוף, מן הסוגיות הנדונות על ידו ומהיקף סמכויותיו.

ארז התייחסה לצורך לבחון באופן אינדיבידואלי את ההוראות הנוגעות לכל בית דין -פרופ' ברק אחרת.

 במסגרת הניתוח החוקתי:
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ים יש מעורבות בדרכי המינוי של הטריבונלים מפקח"לרשות המבצעת שעליה 
דברים זה מחייב לבחון בכל  מצבהחברים בהם, והמינוי הוא לפרק זמן מוגבל בלבד. 

 מספקת במידה מבטיחה המינהלי הטריבונל של פעולתו מתכונתמקרה ומקרה אם 
 תוקף משנה מקבלת זו בחינה של חשיבותה. הגינותו ואת ההליך של עצמאותו את

 (.204עמ'  ,ארז-ברק) ."הוגן להליך הזכות של החוקתי מעמדה לנוכח

, כאשר המאטריה שבית הדין לעררים דן בה מעצימה את הפגיעה בזכות להליך הוגן ובעקרון הפרדת הרשויות .90

. כפי שכבר ציינו, בית הדין דן מדי יום בפגיעות בזכות לחירות, בזכות לחיי משפחה, המינוי נעשה על ידי שר

בזכות לשלמות הגוף ובזכות לחיים. מעבר לכך, המאטריה שבה עוסק בית הדין עברה פוליטיזציה של ממש 

בית בשנים האחרונות. מפלגות רבות כוללות במצען עמדות הנוגעות לשאלות המשפטיות והמקצועיות שבהן 

הנוגעות פסיקה של בית הדין ופסיקה של בתי המשפט בערעורים ובבקשות רשות ערעור הדין דן דרך קבע. 

דרך קבע, יעד למתקפות של פוליטיקאים ולמחאות ציבוריות,  ,להחלטות לפי חוק הכניסה לישראל משמשות

של מינוי הדיינים כלי תעמולה בידי מפלגות. המקרה הנוכחי משמשות מנוף ללחץ על שרים ומשמשות 

, מוכיחים את אלה הדיין אזר, וההצהרות הנלוות למקריםשל אי הארכת מינויו של המקרה  ,וויזןגוגנהיים 

 הדברים.

ועדת ערר  המשפטים לבין מינוי עררים על ידי שרקיים הבדל מהותי בין מינוי דיין בית הדין לנוכח האמור,  .91

על ידי  1956-או ועדת ערר לפי חוק הזרעים, תשט"ז 1963-תשכ"ד לפי חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(,

. שיפוטיים שחוק בתי דין מינהליים חל עליהן-, הגם ששתי הוועדות האחרונות נחשבות לגופים מעיןשר

, ומצומצמת יחסית שיפוטיים על ידי שר היא תחומה-קיימים תחומים, שבהם הפגיעה שמסב מינוי גופים מעין

בזכויות שהם מוסמכים לדון בה ונוכח מידת הפוליטיזציה של הסוגיות ועוצמת הפגיעה ה נוכח סוג הפגיע

 הנדונות בהם. בית הדין לעררים אינו נמנה על אלה.

משעמדנו על הפגיעה בזכות החוקתית להליך הוגן ובעקרון החוקתי של הפרדת הרשויות, נעבור לבחינת יתר  .92

 שלבי הביקורת החוקתית.

 את ערכיה של מדינת ישראל אינם הולמים)ד( -כג)א(, )ב( ו13סעיפים 

בהתאם לפסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, תוקפו של חוק הפוגע בזכות חוקתית מותנה, בין  .93

 .לפסק דינו של השופט פוגלמן( 24, פסקה איתן עניין) השאר, בכך, שהחוק יהלום את ערכיה של מדינת ישראל

 אינם הולמים את ערכיה של מדינת ישראל.לחוק הכניסה לישראל )ד( -כג)א(, )ב( ו13סעיפים 

הרחבנו למעלה אודות פגיעת ההוראות בדבר אופן מינוי דייני בית הדין בעקרון הפרדת הרשויות, ולא נחזור  .94

ון הפרדת על הדברים. ביחס לשלב זה של הבחינה החוקתית נסתפק בהתייחסות לכך שחוק הפוגע בעקר

 הוא בבירור חוק שאינו עולה בקנה אחד עם ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל. ללא הצדקה הרשויות

. מדובר בעקרון כה בסיסי בדמוקרטיה המודרנית, עד עקרון הפרדת הרשויות הוא עקרון יסוד בדמוקרטיה .95

טיים, ואין כל צורך להרחיק שדומה שאין כל צורך לעמוד בהרחבה על הקשר ההדוק בינו לבין ערכים דמוקר

 ולוק.לוסון ולחזור לדבריהם של הוגי התפיסה ומפתחיה, דוגמת מונטקסייה, 
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תפיסתו של עקרון הפרדת הרשויות כעקרון דמוקרטי בסיסי באה לידי ביטוי לא פעם בפסיקתו של בית משפט  .96

 כך, למשל, נפסק כי:זה. 

שלטונם של ערכים, ובהם  שעליו נשענת הדמוקרטיה )המהותית( הוא השני "האדן
 3267/97"ץ בג) הערכים של הפרדת רשויות ושלטון החוק שעליהם עמדתי".

 ברק הנשיא של דינו לפסק 23 פסקה, 481( 5)נב"ד פ, הביטחון שר' נ רובינשטיין
(1998)). 

 בדומה נקבע: .97

אחד מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה הוא עקרון הפרדת הרשויות וכנגזרת שלו, "
משלה ביחסיה עם  'מרחב מחיה'הרעיון שלפיו לכל רשות מרשויות השלטון ישנו 

, פ"ד ח"כ לבנת נ' יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט 9070/00בג"ץ ) ."רשויות אחרות
 .((2001) 8, פסקה 800( 4נה)

מפרות הפרה גסה את עקרון הפרת הרשויות. מינוי של דייני בית הדין לעררים כפי שהוסבר, הוראות ה .98

בהתאם, הוראות החוק אינן מקיימות את התנאי הראשון של פסקת ההגבלה, לפיה על החקיקה להלום את 

  ערכיה של מדינת ישראל.

 )ד( אינם משרתים תכלית ראויה-כג)א(, )ב( ו13סעיפים 

יצלח את  שחוק הפוגע בזכויות המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותובהתאם לפסקת הגבלה, על מנת  .99

 , על הפגיעה בזכויות להיעשות לצורך תכלית ראויה.הביקורת החוקתית

 ביחס לדרישה זו פסק בית המשפט: .100

כבר נקבע בפסיקתנו כי תכלית היא ראויה אם נועדה להגן על זכויות אדם, לרבות "
והוגן בין זכויות של פרטים בעלי אינטרסים מנוגדים ידי קביעת איזון סביר -על

באופן המוביל לפשרה סבירה בתחום הענקת הזכויות האופטימליות לכל פרט ופרט. 
זאת ועוד, תכלית תימצא ראויה אם היא משרתת מטרות ציבוריות חשובות למדינה 
 ולחברה במטרה לקיים תשתית לחיים בצוותא ולמסגרת חברתית המבקשת להגן על

, פסקה 235( 1, פ"ד נז)מנחם נ' שר התחבורה 4769/95בג"ץ ) ".זכויות אדם ולקדמן
14 (2002).) 

 221( 4, פ"ד מט)בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי 6821/93במסגרת פסק הדין בע"א  .101

 השכנוענטל האם יש להטיל את  ,( התגלעה מחלוקת ביחס לרכיבים שונים של פסקת ההגבלה ולשאלה1995)

התקיימותם על הטוען לחוקתיות החוק או שמא יש להטיל את הנטל להצביע על אי התקיימותם על  בדבר

השופטים שחיוו דעתם בעניין זה, כי לאחר  רובהטוען לבטלות החוק. ביחס לרכיב התכלית הראויה הסכימו 

וכך,  נחקק לתכלית ראויה. שהוכחה פגיעה בזכות חוקתית, על הטוען לחוקתיות החוק הנטל להראות כי הוא

 הנשיא שמגר קבע בעניין זה:

לפסק  81שם, פסקה ) ".נטל השכנוע רובץ על מי שטוען לקיומה של התכלית הראויה"
  .(דינו של הנשיא שמגר
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פסק דינו ו לפסק דינו של השופט חשין 142פסקה לפסק דינו של השופט ד' לוין,  17 פסקהעניין זה גם לראו 

 .של השופט מצא

במסגרת דברי ההסבר של הצעת החוק שהביאה להקמת בית הדין לעררים לא הוסבר מהי תכלית מנגנון  .102

בבקשה לפעול לשינוי החוק בשל מנגנון  יםהעותרלפניית המינוי של דייני בית הדין. במסגרת תשובת המשיבים 

הסבירו מהי תכליתו  חוקתיות, וממילא לאההמשיבים התעלמו מן הטענות חוקתי שנקבע בו, -המינוי הבלתי

  של מנגנון זה.

אי הארכת מינוי  –ככל שתכליתו של מנגנון זה היא התכלית ששרת המשפטים לשעבר ראתה לנגד עיניה  .103

הרי שמדובר בתכלית בלתי  –של דיינים שפסקו בניגוד לעמדתה ומינוי דיינים שיפסקו בהתאם לעמדתה 

מי התרבות והספורט ביחס לתאגיד השידור הציבורי: "ראויה בעליל. בפרפרזה על דבריה הידועים של שרת 

הרשות  –", אם תכלית החקיקה היא להקים בית דין ש"אנחנו" צריך תאגיד אם אנחנו לא שולטים בו?

 יכולים לשלוט בו, ברור שהיא אינה צולחת את מבחן התכלית הראויה.  –המבצעת 

זכויות אדם ומטרות ציבוריות חשובות  כאמור, בהתאם לפסיקה תכלית ראויה היא כזו שנועדה לקדם .104

יא לשלוט בבית הדין כדי לפגוע בקיומו של הליך ולאזן בין אינטרסים שונים. אם כל תכליתה של החקיקה ה

הוגן וכדי לתת לשר המשפטים דריסת רגל בהחלטות המהותיות של בית הדין, מובן שאין מדובר בתכלית 

 ראויה.

צריכה להיבחן ביחס להסדר הספציפי שחוקתיותו נבחנת. לא די, חשוב לציין ששאלת התכלית הראויה  .105

היא  22לחוק הכניסה לישראל בכללותו, לומר שתכליתו של תיקון מס'  22למשל, לבחון את תכלית תיקון מס' 

ובלתי תלויה על החלטות רשות  , עצמאיתלהקים ערכאה שתקיים ביקורת שיפוטית יעילה, מקצועית

כפי שנפסק, אפשר לבחון את תכליתה של כל נורמה הצהיר כי תכלית זו היא ראויה. האוכלוסין וההגירה, ול

ברמת הפשטה גבוהה שתניב, כביכול, מסקנה כי תכליתה היא ראויה. אלא שלא די בכך. בית משפט זה פסק 

 כי:

מובן כי אופן הצגת התכליות עשוי להשליך על הקביעה אם מדובר בתכלית ראויה "
כלית של כל נורמה ניתנת להצגה ברמת הפשטה שתאפשר אם לאו. נדמה כי ת

לכאורה לקבוע כי מדובר בתכלית ראויה )אגב שימוש במונחים כדוגמת "בטחון 
הציבור", "סדר ציבורי", "יציבות השלטון" וכן הלאה(. ברם, אין ללכת שבי אחר 

דינו לפסק  18, פסקה אדם עניין) ".ניסוח זה או אחר, ויש לבחון את מהות הדברים
 (.של השופט פוגלמן

על כן, בענייננו, שאלת קיומה של תכלית ראויה אינה נבחנת לפי תכליתו של חוק הכניסה לישראל בכללותו  .106

הוראות הספציפיות הן היא מהי תכליתן של בכללותו. השאלה שיש לבחו 22לפי תכליתו של תיקון מס'  וגם לא

הקובעות את אופן מינוי דייני בית הדין והארכת כהונתם, והאם תכלית זו היא ראויה. כאמור, המשיבים לא 

תכלית כזו, והתכלית היחידה העולה על הדעת היא, כאמור, תכלית  –לא בהליך החקיקה ולא אחריו  –הציגו 

 שאינה ראויה.

 מבחן המידתיות
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מינוי בית הדין אינה תכלית ראויה, כלל אין מקום לבחון מנגנון זה ל מנגנון בהינתן העובדה שתכליתו ש .107

אם יש  –במשקפי המידתיות. כאשר תכליתה של נורמה משפטית אינה ראויה, מבחני המידתיות מתעוותים 

ראויה, קשר רציונלי זה דווקא מחזק את -קשר רציונלי בין האמצעי שננקט לבין השגת התכלית הבלתי

ככל ; ופסולים אף הם סולה,פלהשגת תכלית  חלופיים; אמצעים י הנורמה הנבחנת אינה חוקתיתהמסקנה כ

 ראויה היא גדולה יותר, כך האמצעי הופך לפסול יותר.-שתרומתו של האמצעי להגשמת התכלית הבלתי

ג)א(, כ13אין למנגנון המינוי הקבוע בסעיפים ש שהראינוניתן היה לסיים את הניתוח החוקתי כאן, לאחר  .108

לחוק הכניסה  22)ד( תכלית ראויה. אולם למעלה מן הצורך נבחן מנגנון זה אל מול תכליתו של תיקון מס' -)ב( ו

לישראל בכללותו, היינו התכלית של הקמת ערכאה שתקיים ביקורת שיפוטית יעילה, מקצועית, עצמאית 

ן למעלה מן הנדרש, שכן, כאמור, ובלתי תלויה על החלטות רשות האוכלוסין וההגירה. הדברים מובאים כא

ולא את תכלית  ,תכלית ההסדר הספציפי שנטען לגביו שאינו חוקתיאת במסגרת הניתוח החוקתי יש לבחון 

 כלל דבר החקיקה שבמסגרתו חוקק.

קיומו של קשר רציונלי בין האמצעי  –מנגנון המינוי אינו מקיים את מבחן המשנה הראשון של המידתיות  .109

היא הקמת ערכאה שתקיים ביקורת שיפוטית יעילה, מקצועית,  22יתו של תיקון מס' . אם תכללמטרה

עצמאית ובלתי תלויה על החלטות רשות האוכלוסין וההגירה, הרי שמנגנון המינוי מביא לתוצאה הפוכה. הן 

ורת תהיה עצמאית. ביקהליך המינוי והן הליך הארכת המינוי לבית הדין מבטיחים שהביקורת השיפוטית לא 

תלויה אינה ביקורת שיפוטית כלל. משכך, לא קיים קשר רציונלי בין מנגנון המינוי של -שאינה עצמאית ובלתי

 .22, ולמעשה מנגנון זה פוגע בתכליתו של תיקון מס' 22בית הדין לבין תכלית תיקון מס' 

גם מינויה של ועדה המציעה לשר המשפטים מועמדים לתפקיד אינה משיגה את התכלית של עצמאות ואי  .110

תלות. כפי שמדגימים המקרים שלעיל, קיומה של הוועדה אינו מונע בעד שר המשפטים להפעיל שיקולים 

ועדה מועמדים ו על ידי הועשהוצמי פוליטיים, שאינם נוגעים לכשירות ולהתאמת המועמדים, ולבחור מבין 

בדומה, כפי  לפי תפיסת עולמם הפוליטית כדי להשפיע על תוצאות ההליכים המתקיימים בפני בית הדין.

של דיינים  מינוייםשהודגם לעיל, קיומה של הוועדה אינו מונע בעד שר המשפטים שלא לחדש את 

 .ושפסיקותיהם הן לצנינים בעיני

 .מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה –השני של המידתיות מנגנון המינוי אינו מקיים את מבחן המשנה  .111

שאינם ממונים על מסוגים שונים,  שיפוטיים-לגופים מעיןהחקיקה הישראלית כוללת מנגנונים שונים ביחס 

לחוק  139לשכירות מורכב משופט בית משפט השלום כדן יחיד )סעיף . כך, למשל, בית הדין ידי גורם פוליטי

בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי דין נבחר בידי ועדת מינויים, (; 1972-[, תשל"בהגנת הדייר ]נוסח משולב

שבראשה עומד שופט לשעבר של בית המשפט העליון או נשיא לשעבר של בית משפט מחוזי וחבריה הם חברי 

-תשכ"אלחוק לשכת עורכי הדין, ד 18-ו )א(15 )סעיפים לשכת עורכי הדין הנבחרים על ידי גופים שונים בלשכה

ועדת הערר מכוח חוק אימוץ ילדים מורכבת ממספר חברים, שחלקם אינם עובדי מדינה, ובראשה  (;1961

שניים מתוך שלושת (; 1981-א)א( לחוק אימוץ ילדים, תשמ"א36עומד שופט בית משפט לענייני משפחה )סעיף 

 35עצה לארכיאולוגיה )סעיף חברי ועדת הערר הדנה בעררים על החלטות רשות העתיקות ממונים על ידי המו

 ועוד.(; 1978-לחוק העתיקות, תשל"ח
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)ד( אינם עומדים בתנאי מבחן המשנה השני של מבחן המידתיות, -כג)א(, )ב( ו13על מנת שייקבע כי סעיפים  .112

להצביע על מנגנון מינוי מסוים שיש לבחור דווקא בו, ובית המשפט אינו צריך להכתיב  יםנדרש םאינ יםהעותר

, יש למחוקק איזה מנגנון מינוי, הפוגע פחות בעצמאות ובאי תלות בית הדין והפוגע פחות בזכות להליך הוגן

 . די בכך שמובן שקיימים מנגנונים כאלה.לבחור

שיפוטיות שחבריהן ממונים על ידי שרים. -לית גם ערכאות מעיןכפי שצוין לעיל, אכן, ישנן בחקיקה הישרא .113

 ושיפוטי ומה-אלא ששאלת חוקתיות המנגנון נגזרת, בין השאר, מן השאלה באלו זכויות מכריע הגוף המעין

היקף הפגיעה הפוטנציאלית על ידי הרשות שבוחן הגוף המכריע, כמו גם מן השאלה האם הסוגיות שבהן 

 קות לנושאים המצויים במחלוקת ציבורית ופוליטית.מכריע אותו גוף נוש

מנגנון המינוי אינו מקיים את מבחן המשנה השלישי של המידתיות, במסגרתו נבחנת מידת לבסוף,  .114

. בענייננו, כפי שהוסבר, המנגנון שנקבע אינו התועלת למימוש התכלית הראויה אל מול מידת הפגיעה בזכויות

ערכאה שתקיים ביקורת שיפוטית יעילה, מקצועית, עצמאית ובלתי  תכלית של הקמתמקדם במאום את ה

אל מול העדר תרומה כלשהי הוא פוגע בתכלית זו.  –. להיפך על החלטות רשות האוכלוסין וההגירה תלויה

, וכתוצאה , עומדת הפגיעה בזכות להליך הוגן ובעקרון הפרדת הרשויות22למימוש תכליתו של תיקון מס' 

 .ת חוקתיותמכך בשלל זכויו

המנגנון שנקבע בהם פוגע בזכות  –)ד( אינם צולחים את הבחינה החוקתית -כג)א(, )ב( ו13לסיכום, סעיפים  .115

הזכות  –שיפוטיים, שבהם עומדות על הפרק זכויות חוקתיות נוספות -להליך הוגן, וזאת במסגרת הליכים מעין

ההסדר אף פוגע בעקרון  זכות לחיי משפחה.ההזכות לחיים, הזכות לכבוד, הזכות לשלמות הגוף ולחירות, 

המנגנון אינו מקיים את ערכיה של מדינת ישראל, ובבסיסו לא עומדת תכלית  רשויות.ההחוקתי של הפרדת 

בכללותו, ההוראות הנוגעות למנגנון המינוי של בית  22ראויה. אף אם הייתה נבחנת תכליתו של תיקון מס' 

בהתאם, הוראות אלה אינן חוקתיות ויש להורות על  חן המידתיות.הדין לעררים לא היו צולחות את מב

 בטלותן.

מכל הטעמים האלה מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו על תנאי כמבוקש ולאחר קבלת תשובת המשיבים להופכו 

 מוחלט.
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