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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 מישיבת הוועדה לבחירת שופטים

 (2102 בינואר 6התשע"ב )  י"א בטבתשהתקיימה ביום 
 נוסח שאושר לפרסום

 
 נוכחים:

 מר יעקב נאמן, שר המשפטים, יושב ראש הוועדה

 השופטת דורית ביניש, נשיאת בית המשפט העליון

 השופט אשר גרוניס, בית המשפט העליון

 אור, בית המשפט העליוןהשופטת מרים נ

 מר גלעד ארדן, שר להגנת הסביבה

 מר אורי אריאל, חבר כנסת  

 מר דוד רותם, חבר כנסת

 דין-ארי, עורכת-גב' רחל בן

 דין-, עורךחאלד חוסני זועבימר 

 השופט משה גל, מנהל בתי המשפט, מזכיר הוועדה

 גב' יפה מור, מרכזת הוועדה

 

 

 על סדר היום 

 ת המשפט העליון.שופטים לביבחירת  .1

חשיפת הפרוטוקולים של הוועדה  –משפטי למען ארץ ישראל הפורום הדיון בבקשת  .2

  לבחירת שופטים.

 

הצטרפותו כחבר על שלום לכולם, אני מברך את עו"ד חאלד חוסני זועבי השר נאמן: 

פרסום רשימת לבוועדה. בישיבה האחרונה ביקשה נשיאת בית המשפט העליון שנפעל 

בית המשפט העליון במהירות האפשרית על מנת לאפשר בחירה של ארבעה מועמדים ל

  א בהרכב חסר. שופטים, וכך נעשה. אני מאוד מוטרד מן העובדה שבית המשפט העליון נמצ
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 החלטה

ארז נבחרו לכהונת -אורי שהם ופרופ' דפנה ברק ,צבי זילברטל ,השופטים נעם סולברג

 שופטים בבית המשפט העליון.

 מועד מינויים יהיה בהקדם.  -שופטים נעם סולברג וצבי זילברטל ה

 ימונה לאחר פרישת הנשיאה ביניש. –השופט אורי שהם 

ארז תמונה לאחר פרישת המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט -פרופ' דפנה ברק

 אליעזר ריבלין.

 אני מודה לחברי הועדה על העבודה הרבה וההסכמה.

 

של  םפרוטוקוליהמשפטי למען א"י המבקש לקבל את ה םופורהפניית  – נושא הבאנעבור ל

 עדה.והו

 

קים , אנו עוסמועמדיםגם בדיונים שאנחנו לא דנים באני מתנגד לבקשתם,  ח"כ רותם:

 עיתון.בבנושאים רגישים ולא הייתי רוצה לקרוא עליהם 

 

 זה מודלף וקוראים עליהם בעיתון. :נאורהשופטת 

 

 מעוות.בעקבות ההדלפות  שמתפרסםידע המ ארי:-עו"ד בן

 

 גם בנושאים לא אישים עוסקים בדיני נפשות. :רותםח"כ 

 

 .בחירהשעוסקים ב םפרוצדורה לבין דיוני דיוני ןצריך לעשות אבחנה בי השופט גל:

 

 אם כך הדיון בנושא זה לא חסוי?: רותםח"כ 

 

 , אם רוצים יש לשנותם.אלה הכללים הקיימים כיום השופט גל:

 

מסכם  ללא ניתן לעמוד בכללים שמחייבים אותנו. יש הבדל גדול בין פרוטוקו :אריאלח"כ 

 רמה.לבין סטנוג

 המליץ על פלוני או אלמוני, מדוע לא ניתן לפרסום?  X-כתב שיאם י

 יפורסם. -י הכללים צריך להתפרסםמה שלפ
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יועבר לעיון  ,אהוהנשי המשפטים  שריאושר  ע"י שיבה, שיקול מסכם לושיהיה פרוטמציע 

 חברי הועדה לקבלת הערותיהם. צריכה להיות הגדרה מהם עניינים אישיים.

 

 -ברים שאינם אישייםדקול הדעת שלנו בכללים הנהגים הוא טוב. על יש עו"ד בן ארי:

הערות בין חברי הוועדה לקבלת , צריך לעבור סטנוגרמהמסכם ולא בצורתם  לפרוטוקו

 ?"עניינים אישיים"מה זה והשאלה היא ולאישור לפני שהוא נחתם. 

 

ועדה לקבלת הו חבריבה לותש תן תשובה ונעביר את טיוטמציע שנכי :נאמןהשר 

 .11-ו 12ערותיהם. אני אסתמך על כלל ה

 

 סמכות יש לוועדה. להחליט המאפשר לוועד 11שונה לחלוטין, כלל תפיסתי : ארדןהשר 

מלא תפקיד מזו  המי שמכהן בוועדחושב שאני מאמין בשקיפות, .לפרסם את הפרוטוקולים

 לנכון לתת חשאיות זה הבחירות בקלפי, במקום ציבורי. המקום יחיד שהמחוקק מצא

במקרה זה ישנה חשיבות שהציבור ידע ויבין מדוע הבחירה נעשתה  החרגה.קבע וק חשה

יש שבצורה זו ולא אחרת. בשקלול שבין החשדנות שנוצרה בציבור לבין היתרונות 

 יפות, השקיפות גוברת, וסבור שיש להחליט על כך.לשק

 

 ארדן, בציבור ישנה תדמית ששופטים ממנים שופטים.השר מסכים עם  :זועבי לדחאעו"ד 

 

 לא ישנה כלום בקרב הציבור.  פרסום הפרוטוקול: בינישהנשיאה 

 

 טוהרו אחרת וזה ישפיע על "דבריועדה ויפורסם חברי ה לאם הפרוטוקו -יסגרונהשופט 

 ההחלטה".

 

ר בעיתון , ואני אומר את דעתי, מחעל השופט מכהן כאשר דנים לדוגמא הנשיאה ביניש:

 -שבא בפניו? כנ"ל לגבי עורך דין מר הציבוראיופיע שהשופט הזה לא מתאים או חלש, מה י

 .ועו"ד שיאמרו עליו דברים לא טובים הרסנו אות

 דברים שלילים לא יכתבו. : ארדןהשר 

 

 יפוליטיקא כם ומעמדנו.ולזה תוסיף את מעמדהפוגעני יש את העניין יש: הנשיאה בינ

 חשוף יותר ללחץ של מצביע וזה יגביל את ההצבעה. 

 

. אלא מה שאנו 11נוסחת פשרה, כפי סעיף  ההדיון הזה התקיים בעבר ונמצא השופט גל:

 .םפרוצדוראלייפרסום דברים  -11ים גם בכלל לא  עומד
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ומשרד המשפטים  של הנהלת בתי המשפטים ימשפטליועצים ה מציע לתת :נאמןהשר 

ולהעבירו טיוטא  11כלל בהנחה שעומדים  ב ,מהדיון היום םדוגמא של פרוטוקולי הכיןל

, במקביל תשלח תשובת ביניים לפונים כי הנושא נמצא לחברי הועדה לקבלת הערותיהם

 בבחינה.

 

 הצעת שר המשפטים התקבלה. החלטה

 

הוועדה קיבלו לידיהם את רשימת המועמדים לקראת הישיבה שתתקיים  חברי :נאמןהשר 

. אם יש מועמדים נוספים חברי הוועדה מתבקשים להציעם. ביום שני הרשימה 2.2.12..1-ב

 תיחתם ותישלח לפרסום ברשומות.

 

 

 

 

 

       _________________ 

 יעקב נאמן                

 יםיו"ר הוועדה לבחירת שופט          

 


