
בינישאתיחליףמיתקבעהכנסת

תיסללהיום

דדכושלגדוניס

העליוןלנשיאות
ליסיהונתן ליסיהונתן

אתשיסלולגרוניס״,״חוק

אשרהשופטשללמינויוהדרך

המש־ביתנשיאלתפקידגרוניס

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$,במליאתהיוםיעלההעליון

בקריאהלעבורוצפויהכנסת

ח״כשיזםהחוק,ושלישית.שנייה

מבטלהלאומי(,)האיחורכץיעקב

שופטיעלהמגבלהאת

רקשלפיההעליון,

יתרתשלושופט

שלוששלכהונה

ומעלהשנים

להתמנותיכול

המגב־לנשיא.

לה

$TS1$המגבלה$TS1$

$DN2$המגבלה$DN2$הוטלה

המ־שרשהובילבחקיקה2007ב-

שפטים

$TS1$המשפטים$TS1$

$DN2$המשפטים$DN2$,פרידמן,דניאללשעבר

תוטללאכיקובעהחדשוהחוק

לבחי־כתנאיבענייןמגבלהכל

רת

$TS1$לבחירת$TS1$

$DN2$לבחירת$DN2$הנשיא.לתפקידהשופטים

משלושפחותנותרולגרונים

הנשיאהשלפרישתהמיוםשנים

ערהבא,בחודשביניש,דורית

לגמלאות.פרישתו

היוםלקייםצפויההאופוזיציה

מאותעלבמליאהדיוניםמרתון

לחוק.שהגישהההסתייגויות

ופ־רוחאנשישיגרואתמול

רופסורים

$TS1$ופרופסורים$TS1$

$DN2$ופרופסורים$DN2$קוללמשפטים

לרא־הכנסת,ליו״רקורא

שי

$TS1$לראשי$TS1$

$DN2$לראשי$DN2$המשפטיוליועץהסיעות

אתלמנועבדרישהלממשלה,

לאפשר"אסורגרוניס:חוק

מטעם,שופטיםמינוי

נשיאיםלאבוודאי

הקיצונייםמטעם

בפוליטיקאים״,

״עלכתבו.

שהיאנאור,למריםלאפשרגרונים

להתמנותאשה,הקיצונייםלצער

רמי־עםברור:מסרבכךולשלוח

סת

$TS1$רמיסת$TS1$

$DN2$רמיסת$DN2$פעולה.משתפיםלאהחוק

עצמאי״.יהיהבישראלהמשפט

לדיוןהיוםשיועלהאחר,חוק

להצבעהכהכנההחוקהבוועדת

הואושלישית,שנייהבקריאה

לב־הוועדההרכבלשינויהחוק

חירת

$TS1$לבחירת$TS1$

$DN2$לבחירת$DN2$,לחיזוקשיביאושופטים

ספגהחוקנוסחבוועדה.הימין

היועצתשלמפיהחריפהביקורת

עו״דהחוקה,ועדתשלהמשפטית

יו״רשיזמוהחוק,קוגוט.סיגל

יריבוח״כאלקיןזאבהקואליציה

רוב־ח״כעםיחד)ליכוד(,לוין

רט

$TS1$רוברט$TS1$

$DN2$רוברט$DN2$נועדביתנו(,)ישראלאילטוב

עו־לשכתנציגיהרכבאתלשנות

רכי

$TS1$עורכי$TS1$

$DN2$עורכי$DN2$בהשיישבוכךבוועדה,הרין

אופוזיציהונציגקואליציהנציג

שרשלכוחויגדלכךמהלשכה.

בוועדה.נאמןיעקבהמשפטים

בעמודהמשך

בכנכתהחוקהבוועדת)משמאל(רותטדודוח״כ)במרכז(קוגוטסיגלעו״ד)מימין(,בינישדוריתהעליוןנשיאת
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לעבורצפויגררניסחוק
שלישיתבקריאההיום

הוועדההרכבלשינויהחוקאתביקרההחוקהועדתשלהמשפטיתהיועצת

חסרבהרכבלפעוללהלגרוםועשויפרסונליהואכיוטענהשופטים,לבחירת

מעמודהמשך

החוקנוסחביטוענתקוגוט

פר־בחוקשמדוברחששמעלה

סונלי,

$TS1$,פרסונלי$TS1$

$DN2$,פרסונלי$DN2$משפטיותבבעיותהנגוע

ההסדרלדבריה,משמעותיות.

לש־מועמדישניולפיוהמוצע

כת

$TS1$לשכת$TS1$

$DN2$לשכת$DN2$רקימונולוועדההדיןעורכי

שלישיםשנישלרוביגרפואם

לכךיגרוםהבוחרים,מקולות

כלללמנותתצליחלאשהלשכה

לוועדה.מועמדים

החוקסעיפי)של״ההוראות

שבולמצבמביאותי״ל(המוצע

בוועדההלשכהנציגימודחים

חסרבהרכבמתפקדתוזולאלתר,

אמרה,ארוך״,זמןפרקלמשך

רט־באופןמשנותהן״בחלקן

רואקטיבי

$TS1$רטרואקטיבי$TS1$

$DN2$רטרואקטיבי$DN2$בחירות,שלתוצאות

ומ־מהבחירהחלקאימוץתוך

חיקת

$TS1$ומחיקת$TS1$

$DN2$ומחיקת$DN2$שוניללאשלה,אחרחלק

וביןהבוחריםקבוצותביןרלוונטי

קו־מסולק״.מהםשאחדהנבחרים

גוט

$TS1$קוגוט$TS1$

$DN2$קוגוט$DN2$ח״כשלכוונתואתגםביקרה

סעיףהקייםלחוקלהוסיףאלקין

הדיןעורכילשכתאתשיחייב

מחודשותבחירותלאלתרלקיים

הבחי־שמערכתאףעללוועדה,

רות

$TS1$הבחירות$TS1$

$DN2$הבחירות$DN2$לפנירקהסתיימהללשכה

אחדים.שבועות

קראורוחאנשי

ריבליןליו״ר

שלמינוילמנוע

מטעם""שופטים

המשפטיהיועץכך,בתוך

אישרינון,אילעו״דלכנסת,

שתיהכנסתשולחןעללהניח

ושנויותנוספותחוקהצעות

הר־לשינויהנוגעותבמחלוקת,

כב

$TS1$הרכב$TS1$

$DN2$הרכב$DN2$מדוברהעליון.המשפטבית

טיביאחמרח״כשיזםבהצעה

שגראדםולפיה)רע״מ־תע״ל(

יוכללאישראללגבולותמחוץ

העליוןהמשפטבביתלכהן

שופטיםמינוישתמנעהצעה

שי־בהצעהוכןמתנחלים

היועץ

$TS1$שיהיועץ$TS1$

$DN2$שיהיועץ$DN2$המשפטי

להניחאישרלכנסת

הכנסתשולחןעל

ג׳ובראןחוקאת

)האיחודאריבןמיכאלח״כזם

״חוקלכינוישזכתההלאומי(,

בןשלהצעתולפיג׳ובראן״.

רקעליוןלשופטיימונוארי,

אובצה״לששירתומועמדים

מלבדלאומי.לשירותהתנדבו

שה־שופטכיקובעתהיאואת,

תמנה

$TS1$שהתמנה$TS1$

$DN2$שהתמנה$DN2$ולאהעליוןהמשפטלבית

לשירותהתנדבאובצה״לשירת

נשיאלתפקידימונהלאלאומי

בטרםלנשיאהמשנהאוהעליון

לאומי.אוצבאישירותישלים

לדיוןהיוםיובאוההצעות

אםשתחליטהכנסת,בנשיאות

המשפ־הדעתחוותאתלגבות

טית

$TS1$המשפטית$TS1$

$DN2$המשפטית$DN2$ההצעותהנחתאתולאפשר

הכנסת.שולחןעל

לפסולמוסמכתהנשיאות

המו־חוקהצעותשלהנחתןאת

גדרות

$TS1$המוגדרות$TS1$

$DN2$המוגדרות$DN2$אובמהותן,כגזעניות

שלקיומהאתהשוללותכאלה

היהודי.העםכמדינתישראל

ינוןהיועץכתבהדעתבחוות

החוקהצעותאתלסווגקשהכי

במהותן,כגזעניות

להג־מבקשותשאינןכיוון

ביל

$TS1$להגביל$TS1$

$DN2$להגביל$DN2$המש־לביתשופטיםמינוי

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$הנוגעותעילותבשלהעליון

מוצאאולגזעהשתייכותלצבע,

נוכחזאתכלאתני.אולאומי

לדורו־הכנסתנשיאותמדיניות

תיה,

$TS1$,לדורותיה$TS1$

$DN2$,לדורותיה$DN2$מצמצ־פרשנותהמעניקה

מת

$TS1$מצמצמת$TS1$

$DN2$מצמצמת$DN2$שבתקנון.הפסילהלעילות

הדגישינוןזאת,כללמרות

יסוד,עקרונותנוגדותההצעותכי

לרעהלהפלותמבקשותהןשכן

ולמ־מסוימותאוכלוסייהקבוצות

נוע

$TS1$ולמנוע$TS1$

$DN2$ולמנוע$DN2$בביתלכהןהאפשרותאתמהן

העליון.המשפט

יוצרותגםההצעותלדבריו,

מועמדיםביןענייניתלאאבחנה

העליוןהמשפטבביתלכהונה

בערכאותלכהונהמועמדיםלבין

מההצעותאחתהאחרות.השיפוט

רטרואקטיביתהוראהקובעתאף

מכהןשכברמיעלמגבלהבדבר

הוסיףינוןהעליון.המשפטבבית

איןהכנסתשלנשיאותמכיווןכי

חוקהצעותהנחתלפסולסמכות

הריחוקתיות,בלתיהיותןבשל

לאזאתבכללהניחןשההחלטה

חוקיות.הןכיתעיר

ליםיהונתן

הפוליטיתההרסנות

רביןיורםפרופ' רביןיורםפרופ׳איזוניםהפרת

לגויים״.׳׳אורמהווהשישראלקרובותלעתיםלומרעודניתןלא

מפו־המורכבתועדהבאמצעותשופטים,לבחירתהישראליתהשיטה

ליטיקאים,

$TS1$,מפוליטיקאים$TS1$

$DN2$,מפוליטיקאים$DN2$כש־בעולםמסוגההראשונההיתהדין,ועורכישופטים

עוגנה

$TS1$כשעוגנה$TS1$

$DN2$כשעוגנה$DN2$האחרונותבשניםהועתקהאך1953ב-השפיטהיסור:בחוק

לומרקשהלכןובאירופה.באפריקהאמריקה,בדרוםרבותלמדינות

היסוד.מןלשנותהאפילואוזו,בשיטהשיפוריםלהכניסניתןשלא

הצעתומשכנעים.חזקיםבנימוקיםייתמךכזהששינוישראויאלא

לוועדההדיןעורכילשכתנציגילפיהבכנסת,כעתהנדונההחוק

הלשכה,מועצתמחברישלישיםשנישלרובבתמיכתחייביםיהיו

חוקתיותלאיכבדחששמעוררתואףשכאלהבנימוקיםנתמכתאינה

בג״ץ.במבחןלעמודתוכלאםוספק

עליוןמשפטשביתראויבהםהמקריםלגבישונותגישותקיימות

נשיאבהםהגורסים,ישהפרלמנט.שלבחקיקהיתערבמדינהשל

טעמיםעללהתבסםיכולהההתערבותכיברק,אהרןבדימוםהעליון

הקו־זו,לעמדההמתנגדיםגםאולםחוק.שלתוכנוכנגדמהותיים

ראים

$TS1$הקוראים$TS1$

$DN2$הקוראים$DN2$בתפקודמדוברכאשרכיכללבדרךמסכימיםשיפוטי,לריסון

מקוםישמהות(,מענייני)להבדילהדמוקרטייםהמנגנוניםשלהתקין

האםהיאכן,אםלהכרעה,שנותרההשאלההמשפט.ביתלהתערבות

לפחותשקיימותנדמהלהתערבותו.עילהמתעוררתהנוכחיבמקרה

לכך.בולטותעילותשתי

לצדיכהנו,שופטיםלבחירתבוועדהכיקובעהשפיטהיסוד:חוק

נו־ושרהמשפטיםשרעליון,שופטישניהעליון,המשפטביתנשיא

סף,

$TS1$,נוסף$TS1$

$DN2$,נוסף$DN2$שתבחרכנסתחברי׳׳שניגם

לשכתשלנציגיםושניהכנסת

המועצהשתבחרהדיןעורכי

לכנסתהלשכה״.שלהארצית

הדיןעורכיוללשכתמשלהמקום

הארציתהמועצהמשלה.מקום

בבחירתהריבוןהיאהלשכהשל

בהליךהכנסתהתערבותנציגיה.

למעשההואבמועצההבחירות

שלכוחהאתלהגדילניסיון

מבנהשעתוקבאמצעותהכנסת

המוע־תוךאלשבתוכההכוחות

צה.

$TS1$.המועצה$TS1$

$DN2$.המועצה$DN2$האיזוניםשלהפרהישבכך

יסוד:בחוקהקבועיםהעדינים

בעצםלפגיעהוחששהשפיטה

מט־ענייןהיסוד.חוקהוראות

ריד

$TS1$מטריד$TS1$

$DN2$מטריד$DN2$להביאלכוונהנוגעיותראף

לפ־שנערכוהבחירותלביטול

ני

$TS1$לפני$TS1$

$DN2$לפני$DN2$וקיוםבלשכה,שבועותכמה

החוקהצעתלפיבזקבחירות

לה־כדילחוק(,שתהפוך)לאחר

ניב

$TS1$להניב$TS1$

$DN2$להניב$DN2$יותרנוחותשיהיותוצאות

החוקהצעתולממשלה.לכנסת

בתחו־מסתפקתאינההנוכחית

לה

$TS1$בתחולה$TS1$

$DN2$בתחולה$DN2$,להביאמבקשתאלאמיידית

כחוק.שהתקיימובחירותלביטול

מישלבזכויותפוגעכזההליך

שלהבחירהבזכותנבחרו,שכבר

ובהפרדתבבחירהשהשתתפומי

וספקבהולניסיוןזהוהרשויות.

הוועדה.הרובעללהשפיעחוקי

בעקיפיןהקשורעניין

נוספתיוזמהזוהיהיום.להתקבלהצפויגרוניס״,״חוקהואזורשה

החוקעבורו.נוחשנראהבאופןהמשחקכלליאתלשנותהימיןשל

ומע־שניםשלוששלכהונהיתרתבעלשופטרקכיהקובעהנוכחי,

לה

$TS1$ומעלה$TS1$

$DN2$ומעלה$DN2$2007ב-נחקקהעליון,המשפטביתנשיאלתפקידלהתמנותיוכל

החוקפרידמן.דניאללשעברהמשפטיםשרשהובילחקיקהבמסגרת

נשיאשלקדנציהלפיונימוקביניהםשונים,בנימוקיםנתמךהקיים

שקשהאלאקדוש,הסדראינוזהומינימלי.אורךבעלתלהיותצריכה

מסוים,גורםשלכהונתואתלהבטיחלרצוןפרטהשתנהמהלהלום

חוקיות,באיכאןמדוברשאיןכנראהפוליטית.מבחינהנוחהנראה

איהפחותלכלמעוררחוקתיאופיבעלהסדרלשינויכזהטעםאך

המש־ככליהסדריםשלמזדמןשינויכאשרבעיקרמשפטית,נוחות

רת

$TS1$המשרת$TS1$

$DN2$המשרת$DN2$ממש.שללשיטההפךפוליטיתעמדה

אולםחוקתיים.הסדריםבקביעתגםמקוםישלפוליטיקהאכן,

ברצוןמועד,קצרבאינטרסהרגע,שלבפוליטיקהמדוברכאשר

אתולצמצםנתוןברגעהפוליטיבכוחשאוחזתקבוצהעםלהיטיב

המ־ביתלהתערבותמקוםישמתנגדיה,בידישנותרהפוליטיהכוח

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$שחברילקוותישתקין.דמוקרטיהליךעלהגנהלשםהעליון

הצו־אתויחסכותקינים,בלתימהליכיםידיהםימשכועצמםהכנסת

רך

$TS1$הצורך$TS1$

$DN2$הצורך$DN2$בבג״ץ.שיפוטיתלביקורתהדבריםאתלהעמיד

למנהלהמכללההאקדמי,במסלולשטריקסע״שלמשפטיםביה״סדיקאןהואהכותב
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