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 א' בחשון, התשע"ז ירושלים,

 0912בנובמבר  90 
 19029012 מספרנו

 לכבוד
 חה"כ איילת שקד, שרת המשפטים

 משרד המשפטים
 ם י ל ש ו ר י

 
 

 שרה נכבדה,
 
 

עליון(, רוב רגיל למינוי שופט בית המשפט ה -הצעת חוק בתי המשפט )תיקון  הנדון:
 6101900912ה על שולחן הכנסת ביום , שהונח0912-התשע"ז

 
 
-הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית מטעם חבר 6101900912ביום  10

ה"כ חשופטים, ושני חברי כנסת נוספים,  הכנסת רוברט אילטוב, חבר הוועדה לבחירת

רוב רגיל  -תיקון הצעת חוק בתי המשפט )עודד פורר וחה"כ סופה לנדוור, שכותרתה 

מבקשת לקבוע  הצעת החוק0 0912-למינוי שופט בית המשפט העליון(, התשע"ז

של חברי הוועדה לבחירת  ברוב רגיל תיעשהשל שופט לבית המשפט העליון  שבחירתו

 0 שקובע היום החוקולא ברוב מיוחד כפי  שופטים

 

פטים, בפורומים כידוע, בחודשים האחרונים מקיימים חברי הוועדה לבחירת שו 00

כאלה ואחרים, הידברויות והתייעצויות מוקדמות בעניין רשימת המועמדים לכהונה 

בבית המשפט העליון, אשר טרם התפרסמה, ונעשים ניסיונות לבחון אם ניתן יהיה 

 להגיע להסכמות בעת בחירת שופטי בית המשפט העליון0 

 

פרסום ההצעה ופרסומים הצעת החוק היא אומנם הצעת חוק פרטית0 אולם מאז  60

כל הסתייגות  מפיך, לא נשמעה לפיהם הצעת החוק היא מטעמך רבים בכלי התקשורת

מהצעת החוק או מעיתוי העלאתה0 בנסיבות אלה אין לי אלא לפרש את שתיקתך 

 על דעתך0 אכן הינם  ועיתוי העלאתהכהבעת עמדה מצדך שהצעת החוק הפרטית 
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שראוי היה שתשוחחי עמי בעניין מבעוד  משאלו הם פני הדברים סבורה אני

מועד0 לא הרי הצעת חוק פרטית כהצעת חוק פרטית הנתמכת למעשה על ידי שרת 

 המשפטים, העומדת בראש הוועדה לבחירת שופטים0

 

ווה בנסיבות העניין משום "הצבת אקדח על מה הנוכחיהנחת ההצעה בעיתוי  40

ה לא יביעו הסכמה למינוי מועמדים שאם חלק מחברי הוועד ותה היאמשמעהשולחן"; 

ים ברוב מיוחד,  אזי "כללי המשחק" מסוימים, באופן שאינו מאפשר את מינויָ

 ישונו כך שניתן יהיה למנותם ברוב רגיל של חברי הוועדה0 םהקונסטיטוציוניי

 

מצב דברים זה אינו מאפשר לנו, שופטי בית המשפט העליון החברים בוועדה  00

ניסיון מוקדם להגיע התייעצויות ובמהלך של עמך המשיך לבחירת שופטים, ל

לא ניתן לפעול בדרך זו שעה שכללי ההכרעה עשויים להשתנות "תוך כדי להסכמות0 

 תנועה"0  

 

על דעת חבריי המשנה לנשיאה רובינשטיין  – נאלצת להודיעלפיכך, אני  20

רויות ובהתייעצויות כי אין בכוונתנו להמשיך עמך לעת הזו בהידב –והשופט ג'ובראן 

כל אחד מאתנו  מוקדמות בנוגע לגיבוש רשימת המועמדים ובנוגע להסכמות אפשריות0

  יפעל במסגרת הוועדה לבחירת שופטים באופן ענייני ועל פי החוק0

 

של  עוד אני מבקשת להבהיר כי אין אנו מבקשים להתערב בהליכי החקיקה 70

הכנסת, אף שיש בהם משום ניסיון לשנות את כללי המשחק תוך כדי המהלכים עצמם0 

אף אין אנו עוסקים בספקולציות על היתכנותם של הליכי החקיקה או על תבונתם0 

 –אנו  אףדבר ועניין כהבנתה, שכשם שהרשות המחוקקת פועלת בכל  אולם ברור

והכל  ,לפי שיקול דעתוכל אחד ל נפע – חברים בוועדה לבחירת שופטיםשופטים הה

 תוך כיבוד החוק0 כמובן 
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אף שצר לי שהגענו עד הלום אני רואה להבהיר שמבחינתי אין מניעה להמשיך  80

בפגישות העבודה בינינו כסדרן, תוך שיתוף פעולה, וזאת בכל ההיבטים האחרים 

 הכרוכים בעבודתנו המשותפת0

 

 

 ,ב ב ר כ ה
                                        

       
 מרים נאור 

 

 

 

 העתקים:
 0 אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, חבר הוועדה לבחירת שופטים1
 0 סלים ג'ובראן, שופט בית המשפט העליון, חבר הוועדה לבחירת שופטים0
 0 חה"כ משה כחלון, שר האוצר, חבר הוועדה לבחירת שופטים6
 ב, חבר הוועדה לבחירת שופטים0 חה"כ רוברט אילטו4
 0 חה"כ נורית קורן, חברת הוועדה לבחירת שופטים0
 0 עו"ד חאלד זועבי, חבר הוועדה לבחירת שופטים2
 0 עו"ד אילנה סקר, חברת הוועדה לבחירת שופטים7


