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מעניתחן

שע־בשבועשהציגהתוכנית

בר

$TS1$שעבר$TS1$

$DN2$שעבר$DN2$לה־לויןיריבהמשפטיםשר

חלשת

$TS1$להחלשת$TS1$

$DN2$להחלשת$DN2$כוללתהמשפטמערכת

לב־הוועדהבהרכבמהותישינוי

חירת

$TS1$לבחירת$TS1$

$DN2$לבחירת$DN2$.לש־מבקשלויןשופטים

נות

$TS1$לשנות$TS1$

$DN2$לשנות$DN2$באופןהוועדההרכבאת
ביתנציגישלכוחםאתשיצמצם

זהאתויגדילבה,העליוןהמשפט

הקואליציה.של
חבריםתשעהישנםכיום

עליון,שופטישלושהבוועדה:
הדין,עורכימלשכתנציגיםשני
כנסת.חבריושנישריםשני

נדרשלעליוןשופטלמנותכדי

בוועדה,חבריםשבעהשלרוב

גםאךשהפוליטיקאים,כך

וטולהטיליכוליםהשופטים,

מינויים.על

מס־לוין,שלהתוכניתלפי

פר

$TS1$מספר$TS1$

$DN2$מספר$DN2$מת־יגדלבוועדההחברים

שעה

$TS1$מתשעה$TS1$

$DN2$מתשעה$DN2$,11-שווה"ייצוגויכלולל

שופ־שלושההרשויות":לכל

טי

$TS1$שופטי$TS1$

$DN2$שופטי$DN2$,ושלושהשריםשלושהעליון

מה־שנייםמהםכנסתחברי

קואליציה
$TS1$מהקואליציה$TS1$

$DN2$מהקואליציה$DN2$מהאופוזיציה.ואחד

עורכילשכתשלהנציגיםשני

שיב־ציבורבנציגייוחלפוהדין

חר

$TS1$שיבחר$TS1$

$DN2$שיבחר$DN2$מספרהגדלתהמשפטים.שר

מהשופ־תשלולבוועדההחברים

טים

$TS1$מהשופטים$TS1$

$DN2$מהשופטים$DN2$מינויים.לבלוםהיכולתאת

מתוךשבעההוועדהנציגירוב

הקואליציה.ידיעלייבחרו11
העליוןנשיאתביניש,דורית

בה־השינויכיאומרתבדימוס,

רכב

$TS1$בהרכב$TS1$

$DN2$בהרכב$DN2$הצעדיםאחדהואהוועדה

בתו־בעיניהביותרהחמורים

כניתו

$TS1$בתוכניתו$TS1$

$DN2$בתוכניתו$DN2$הפוליטיקאיםלוין.של"
בצלמםשופטיםלמנותרוצים

ולדמוקרטיה?לזהמהובדמותם,
עצמאותאתלגדועהיאהמטרה

לעודאותוולהפוךהמשפטבית
אומרת.היאפוליטית",זרוע

השינויעומקאתלהביןכדי
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נקבעאזל-3591,אחורה,שנה
לכן,קודםהנוכחיהוועדההרכב
שופ־הראשונות,המדינהבשנות

טי

$TS1$שופטי$TS1$

$DN2$שופטי$DN2$הממשלהידיעלמונוהעליון

הע־ושופטיהכנסת,באישור

רכאות

$TS1$הערכאות$TS1$

$DN2$הערכאות$DN2$ידיעלמונוהאחרות

המ־שרהצעתפיעלהממשלה

שפטים.

$TS1$.המשפטים$TS1$

$DN2$.המשפטים$DN2$הקייםבהרכבההוועדה

הפו־במערכתבקונצנזוסהוקמה

ליטית

$TS1$הפוליטית$TS1$

$DN2$הפוליטית$DN2$עללשמוררצוןמתוך
לתתגםאךהשופטיםעצמאות

ציבורית.לגיטימציהלבחירה

מח־עמיתלוריא,גיאד"ר

קר

$TS1$מחקר$TS1$

$DN2$מחקר$DN2$לדנזוקר־הישראליבמכון
טיה

$TS1$לדנזוקרטיה$TS1$
$DN2$לדנזוקרטיה$DN2$אומרהנושא,אתשחקר

שמ־אימצה,שישראלש"הדגם

שלב

$TS1$שמשלב$TS1$

$DN2$שמשלב$DN2$דיןעורכישופטים,בוועדה
מצ־השראהשאבציבור,ונבחרי

רפת

$TS1$מצרפת$TS1$

$DN2$מצרפת$DN2$מל־אחרישלומאיטליה

חמת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$הואמאז,השנייה.העולם

באירופהמקומותלעודהתפשט

כדגםונתפסהלטיניתובאמריקה

שיפוטי".לממשלמוצלח

היא"המטרהביניש:

ביתעצמאותאתלגדוע

אותוולהפוךהמשפט
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המשמעותיהשינויהשפיטה.
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גע

$TS1$ונגע$TS1$

$DN2$ונגע$DN2$שופטיםנבחריםשבולאופן

נד־אזעדהעליון.המשפטלבית

רש

$TS1$נדרש$TS1$

$DN2$נדרש$DN2$שופטיםלבחירתרגילרוב

הוח־שנהבאותההערכאות.לכל

לט

$TS1$הוחלט$TS1$

$DN2$הוחלט$DN2$המשפטיםשרשיזםבחוק

הע־ששופטיסערגדעוןהיוצא

ליון
$TS1$העליון$TS1$

$DN2$העליון$DN2$שב־שלמיוחסברובייבחרו

עה

$TS1$שבעה$TS1$

$DN2$שבעה$DN2$הוועדהחבריתשעתמתוך

נותרההשופטיםשאר)בחירת

שאיהיאהמשמעותרגיל(.ברוב

המשפטלביתלמנותהיוםאפשר

לאשהקואליציהשופטיםהעליון

כא־לאגםאבלבנזינוים,רוצה

לה

$TS1$כאלה$TS1$

$DN2$כאלה$DN2$רוציםלאהעליוןששופטי

בא־סעריזםנוסףשינויבהם.

פריל

$TS1$באפריל$TS1$

$DN2$באפריל$DN2$,נשיאתבהסכמתהאחרון

ובמסגרתוחיות,אסתרהעליון

לביתהמועמדיםשלהראיונות

ישו־הוועדהמולהעליוןהמשפט

דרו

$TS1$ישודרו$TS1$

$DN2$ישודרו$DN2$ישיר.בשידורלציבור

דוריתבדימוםהעליוןנשיאת

לויןשלההצעהכיסבורהביניש
היש־לדמוקרטיהאסוןהרתהיא

ראלית.

$TS1$.הישראלית$TS1$

$DN2$.הישראלית$DN2$הר־שינוישל"התוצאה

כב

$TS1$הרכב$TS1$

$DN2$הרכב$DN2$השרהצעתפיעלהוועדה

יידעושהשופטיםתהיהלוין

לר־בהתאםלפעולחייביםשהם

צון

$TS1$לרצון$TS1$

$DN2$לרצון$DN2$,"איןאומרת.היאהממשלה"
מה־חוץהגיוניהסברשוםלזה

רצון

$TS1$מהרצון$TS1$

$DN2$מהרצון$DN2$לשלוטפוליטיקאיםשל

קואליציוני".ברובהמשפטבבית
דמו־שמסמל"מהביניש,לדברי

קרטיה

$TS1$דמוקרטיה$TS1$

$DN2$דמוקרטיה$DN2$עצ־שופטתרשותזו

מאית

$TS1$עצמאית$TS1$

$DN2$עצמאית$DN2$נבחרתשאינהומקצועית

פופוליסטיבאופןתלויהואינה

הואהזההפופוליזםבבוחרים.

ומסוכן".שקרי

הוועדההחוק,לפי

להדיחגםמוסמכת
שוט"זהשופטים.

לוריאד"ראומררציני",

שעולותטענותדוחהביניש
הוועדהעבודתכאילומעטלא

בנפו־נגועהשופטיםלבחירת

טיום

$TS1$בנפוטיום$TS1$

$DN2$בנפוטיום$DN2$הפי־"הםהשופטים.של

צו

$TS1$הפיצו$TS1$

$DN2$הפיצו$DN2$אתממניםשהשופטיםאגדה

לזהאיןלשיפוט.שלהםהחברים

מהעברסיפוריםאלהשחר.שום

הציבורבעיניחולזוריםהרחוק.

הווע־היוםהוועדה.עבודתלגבי

דה

$TS1$הוועדה$TS1$

$DN2$הוועדה$DN2$לכלשופטיםלנזנותיכולה

בשלו־התחשבותללאהערכאות

שת

$TS1$בשלושת$TS1$

$DN2$בשלושת$DN2$ברובדיכיבוועדההשופטים

כך.לשםחבריםחמישהשלרגיל

ישלעליוןשופטיםלמנותכדי

חב־תשעהמתוךבשבעהצורך

רי

$TS1$חברי$TS1$

$DN2$חברי$DN2$,גםוטוכוחשישכךהוועדה

וזהלשופטיםוגםלפוליטיקאים

בוועדההחבריםביןיפהאיזון

לו".שהסכמתי

עלהוועדההרכבששינוימי
ישירבאופןיבואלויןתוכניתפי

עורכילשכתהיאחשבונהעל

יושביםשלהנציגיםששניהדין,

המ־הסיבהומתמיד.מאזבוועדה

רכזית

$TS1$המרכזית$TS1$

$DN2$המרכזית$DN2$הדיןעורכינציגלשילוב

המ־הגורמיםשהםהיאבוועדה

קצועיים

$TS1$המקצועיים$TS1$

$DN2$המקצועיים$DN2$המעמי־ההיכרותבעלי

קה

$TS1$המעמיקה$TS1$

$DN2$המעמיקה$DN2$המועמדיםעםביותרוהטובה

השופטים.ועםלשיפוט

לבחי־הוועדההחוק,לפי

רת

$TS1$לבחירת$TS1$

$DN2$לבחירת$DN2$רקלאמוסמכתשופטים
לה־גםאלאשופטיםלמנות

דיח

$TS1$להדיח$TS1$

$DN2$להדיח$DN2$שב־שלמיוחסברובאותם

עה

$TS1$שבעה$TS1$

$DN2$שבעה$DN2$אומרלוריאד"רועדה.חברי

אםגםשופט,להדיחש"הסמכות

שוטהיאשימוש,בהעושיםלא

אםהשופטים.כלפימשמעותי

שיאפשררובתגבשהקואליציה

המשמ־שופטים,שלהדחהלה

עות

$TS1$המשמעות$TS1$

$DN2$המשמעות$DN2$מקוםבכלשופטשכלהיא

עלולזהכזו.אפשרותשישיידע
וב־השיפוטית,בעצמאותלפגוע

כל

$TS1$ובכל$TS1$

$DN2$ובכל$DN2$."הערכאות

שה־"ברגעלוריא,לדברי

קואליציה
$TS1$שהקואליציה$TS1$

$DN2$שהקואליציה$DN2$הכרעהכוחתקבל

יהיולעליון,שופטיםבבחירת

זהותלהםישכישיתמנושופטים

חבריעםמפלגתיתאורעיונית

היכו־ואזמהקואליציה,מפלגה

לת

$TS1$היכולת$TS1$

$DN2$היכולת$DN2$שלבלםלשמשהעליוןשל

ייעלם".הקואליציוניהכוח

אביהדיןעורכילשכתיו"ר

מקצועזהש"שופטאומרחימי
ממניםלאשפוליטיקאיםוכמו

אונקולוגיותמחלקותמנהלי
לב־צריכיםלאהםחולים,בבתי

חור

$TS1$לבחור$TS1$

$DN2$לבחור$DN2$שמו־מיהשופטים,אתלבד

פיעים

$TS1$שמופיעים$TS1$

$DN2$שמופיעים$DN2$ומכיריםהמשפטבבתי

לשיפוטהמועמדיםאתמקצועית

הדין".עורכיהםולקידום
תוכניתשיישוםמתריעחימי

שנראהלכךלהביאעלוללוין

לאחרונהשראינומהאתכאן

המינוייםשבההבריתבארצות

פוליטיים.הםהעליונהלערכאה

שאמורדברבארה"ב,"פתאום,

שלאישהטריוויאלילהיות

הפלהולבצעגופהעלזכותיש

הגע־לאןעבירה.להיותהופך

נו?

$TS1$?הגענו$TS1$

$DN2$?הגענו$DN2$אנידמוקרטיה.הורסיםככה

שבהבמדינהלחיותרוצהלא

אתמוביליםהפוליטייםהערכים

זואוניברסליים.ערכיםולאבג"ץ

חשוכהעולםתפיסתביןמלחמה

חבר־תפיסהלביןאפרטהיידשל

תית

$TS1$חברתית$TS1$

$DN2$חברתית$DN2$שווים.שכולנואוניברסלית

לת־בג"ץאתלהכפיףרוציםהם

פיסת

$TS1$לתפיסת$TS1$

$DN2$לתפיסת$DN2$החשוכה".העולם

הערה



