הישיבה המאתיםותשעיםושמונה של הכנסת השניה
יום חמישי'
ירושלים ,בבין הכנסת ,שעה 11.05

טי אלול תשי"ג ) 20אוגוסט (1953

א .שאילתות ותשובות
היו"ר י .קליבנוב:

שרהדואר י .בורג:

אני מתכבד לפתוח את הישיבה המאתיים תשעים ושמונה
של הכנסת השניה.
תחילה נשמע שאילתה ותשובה.

באמצע יולי שנה זו הועבר משרדהחוץ לירושלים/
משום כך גדל מספר השיחות בין חיפה וירושלים ,ונגרמה
עליה באיחורים בקבלת שיחות בין שתי ערים אלו.

הקשר

הטלפוני

בי ן

חיפה

הקושי בהשגת הקשר הטלפוני בין חיפה וירושלים נגרם

וירושלים
חברהכנסת נ .חת שאל את שרהדואר ביום כ"ח באב

איפוא עלידי הגדלת העומס על מספר הקווים הקיימים בין
שתי ערים
עירוניים.

תשי"ג ) 9באוגוסט .(1953
מחוגי מסחר ותעשיה בחיפה הגיעה אלי התלונה' שבמשך
השבועות האחרונים נבצר מתושבי העיר להשיג קשר טלפוני

הנני שמח להודיע שבהתאם לתכניות הדואר ,הושלמו
בינתיים והוכנסו לפעולה  4קווים נוספים בין חיפה וירושלים,
תוספת אשר מקילה בהרבה על קבלת שיחות בין שתי ערים

מהיר עם ירושלים .שיחה "דחופה" מתקבלת בדרךכלל כע
בור ארבעחמש שעות משעת ההזמנה.
 (1מהו הגורם למצב הבלתיתקין הנ''ל?
 (2היש אמת ביריעה שנמסרה לי ,כאילו הקושי לקשר
הטלפוני מחיפה לירושלים נגרם כתוצאה מהפחתת הקווים
הטלפוניים בין שתי הערים הללו ,לרגל העברתו של משרד
החוץ מהקריה לירושלים ?
 (3הואיל וחיפה מרוחקת מהמרכז ומספר הקווים בין

חיפה לירושלים בלאוהכי הגיע למיוימום האפשרי ,האין
בדעת כבוד השר להחזיר את מספר הקווים בין שתי הערים
למספר הקודם כדי למנוע פגיעה במסחר ובתעשיה של עיר
הנמל?

אלו ,ולא כתוצאה מהפחתת מספר הקווים הביך

אלו.

)לפני חמש דקות ,שאלתי בתור אזרח אנונימי במס'
מהי זמן ההמתנה לשיחה לחיפה ,ונעניתי ,כי הזמן הוא רבע
שעה.
האיחורים שבהמתנה לשיחות ביןעירוניות נגרמו ,כא
מור ,עלידי העברת משרדהחוץ לירושלים ,אבל הם באים גם
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כן בעקבות העליה במספר דורשי שיחותחוץ ,אשר גדל
והולך מפני שמחברים מדי חודש בחדשו מאות מנויים חדשים
המוסיפים עומס על הקווים הביןעירוניים .משרד הדואר
עומד להכניס לפעולה קווים נוספים בין תלאביב וירושלים
ובין תלאביב וחיפה ,ועלידי כך יוקטנו האיחורים בשיחות
הביןעירוניות בין ערים אלו ביותר.

ב .חוק השופטים ,תשי"ג(. 1953
)קריאה שניה וקריאה שלישית(

היו"ר י .קליבנוב:
אנו עוברים לדיון על הצעת חוק השופטים ,קריאה שניה

ושלישית .רשותהדיבור לחברהכנסת שפירא בשם ועדת
החוקה ,חוק ומשפט.
ומשפט( :
יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק
אדוני היישבראש ,כנסת נכבדה .בעצם לא אני האיש שצ
ריך היה להביא את החוק הזה לבית .בהכנת חוק זה ,בוועדת
המשנה של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,השקיע עבודה רבה
ועמל רב חברנו חברהכנסת ישראל בריהודה ,שהיה יושב

הדברים האלה נעשו עלידי שר המשפטים ועלידי המתווכחים
בקריאה הראשונה.

אני רואה חשיבות רבה לגבי החוק בשינוי שהכניסה
הוועדה בסעיף  14האומר ,ששר המשפטים יקבע את עיקרי
המינהל של בתיהמשפט וימנה על ביצועם את אחד השופ
טים .אתם יודעים שבתיהמשפט נמצאים בסמכות שר המש
פטים ,והוא אחראי אחריות מלאה לפני הכנסת .זה היה עד
עתה חלק בלתינפרד של משרדהמשפטים ,והאדמיניסטראציה
של בתיהמשפט היתה כפופה לכל דרגת האדמיניסטראציה של
משרד המשפטים ,והיתה משולבת בה כאחת המחלקות של
משרד חשוב זה,

ראש ועדת המשנה ,ושהוא יושבראש ועדת המשוה לעניני חוקי
יסוד ,לצער כולנו נמנעה ממנו האפשרות לסיים את הפעולה
מפאת מחלה ממושכת ,וכולנו שמחים לראותו בתוכנו .אני
מקווה ,ששוב לא תהיה סיבה שתמנע אותו מלתרום תרומתו
החשובה לעבודת הכנסת בכלל ולעבודת הוועדה הזאת במיוחד.

הקובע את סדרי המינהל של בתיהמשפט ,אולם האדמיניס

גהצעת החוק הזאת כפי שהובאה בקריאה ראשונה ,לא
חלו שינויים מרחיקילכת שיש לעמוד עליהם .אינני חושב
שזוהי הזדמנות שצריך לומר בה דברי הטבר לחוק בכללו ,כי

טראציה תהיה נפרדת לחלוטין מזו של משרד המשפטים.
האחריות של השופט הממונה על מינהל בתיהמשפט ,על
ביצוע המינהל ,תהיה אחריות ישירה בפני שר המשפטים,

"דברי הכנסת" ,חוב' ט' )מושב שני(; נספחות ,עמ' .2459

לפי הצעת הוועדה ,ואני מקווה שהדבר יתקבל על דעת
הכנסת כולה ,נקבע פרינציפ חשוב ,ששר המשפטים יהיה

על סוגים אלה ישנו במרינה סע

וזה יהיה הצינור היחידי ,שדרכו תתחבר האדמיניסטראציה

משפם השלום .אבל נוסף

של בתיהמשפט עם הכנסת.
לא שינינו ולא עלה על דעתנו לשנות את העקרון שנקבע
בהצעת החק ,שמינויו של שופט הוא עד זקנה ושיבה .כסי
הצעת הוועדה ,חוץ מאשר במקרים יוצאים מן הכלל של הה
פטרות וכדומה ,יכהן שופט בתפקידו עד הגיעו לגיל .70
היועדה קיבלה את העקרון שמוציא את ענין מיני השופ
טים מיד הממשלה ומעבירו לגוף מיוחד שימליץ ,יבחר בשופ
טים ויגיש את המינויים לאישורו של נשיא המדינה .המינוי
ייעשה על ידי נשיא המדינה ,לפי הצעת הגוף המיוחד הזה.
אולם ,חל שינוי בהרכב הוועדה ,בהשוואה להצעה האורי
גינאלית של הממשלה .הוועדה ,שבראשה יישב שר המשפטים,
תהיה מורכבת מנציגי הציבור ,הלא הם שני חברי ממשלה ,שני
נבחרי הכנסת ו 5אנשים העוסקים בחיי המשפט בארץ בפו
על מהם נשיא ביתהמשפט העליון ,שני שופטים של ב ת
המשפט העליון ושני נציגים של מקצוע עריכתהדין בארץ .זוהי
הסיבה שאילצה את הוועדה לוותר ,לצער רוב החברים ואולי
גם כולם ,על השתתפותו של נציג הפאקולטה המשפטית של

אנשים הנקראים פקידי הסדר קרקעות ,שמלאכתם שיפוטית
ותפקידם להכריע מבחינה משפטית בסכסוכים שאינם נופלים
במאומה מן הסכסוכים או חילוקיהדעות המשפטיים המתבר

:

האוניברסיטה .הוועדה מעריכה מאור ויודעת להוקיר ולהכיר

במאמצים החשובים שהאניברסיטה והפאקולטה המשפטית
משקיעה בחינוך הדור הצעיר הבוחר במקצוע המשפט בחיים.
אולם השיקול המחייב ,שאנשים הנמצאים בחיים המעשיים

היוםיומיים של בתיהמשפט בארץ ,יהיו חבריהוועדה,
אילץ את הוועדה לוותר על השתתפותה של הפאקולטה.
חידוש חשוב שהכניסה הממשלה ושנתקבל עלידי הוועדה

הוא בענין ביתהדין המשמעתי .אנחנו יודעים ,שמינוי שופט
נעשה לכל החייט ,ואין שם אפשרות להדיחו מכהונתו .אולם
בבר אמר נשיא ביתהמשפט העליון בפתיחת ביתהמשפט
העליון בשנת תש"ט דברים שאין טוב מאשר להזכירם,
שגם שופטים אינם אלא בשר ודם ,ואין כל טעם ואץ כל צדק

להוציאם ממסגרת של עובדי המדינה העומרים תחת פיקוח.
עובדי המדינה עומדים תחת פיקוח הממשלה .הממשלה עצ
מה עומדת במידה רבה ,חוץ מהביקורת של מבקר המדינה,

תחת ביקורת הכנסת .לפיכך נמצאה דרך ,שחבר אנשים של
חמישה או שלושה ,בהתאם לחשיבות המקרה ,יוכלו לרון
על מאסר של שופט במקרה שהוא נוהג שלא כהלכה.
כדי לשמור על כבוד ביתהמשפט מצאה הוועדה לנכון,
לא לאפשר לכל אדם להציק לשופט ולנסות להשפיע עליו
בדרכי איומים וסחיטה ,ולכן קבעה ,שתביעה פלילית נגד שופט,

אם חלילה יקרה פעם מקרה כזה ,תובא לביתהמשפט עלידי
היועץ המשפטי של הממשלה ללא עלידי מישהו אחר ,וש
הבירור יתקיים בפני שלושה שופטי ביתמשפט מחוזי.
לאחר שציינתי את החידושים שהוכנסו עלידי הוועדה,

אם כי לא את כולמ  אף פרי עבודתה של הוועדה מונח
לפניכם  אני חושב שמותר לקצר ולגשת לדיון בהסתייגויות.

היו"ר

י.

קליבנוב

נעבור לדיון בהסתייגויות השונות ,כפי שהן מפורטות
ברשימת ההסתייגויות המונחת לבניכם.
לסעיף  1הסתייגות לחברהכנסת הררי.
יזהר הררי )המפלגה הפרוגרסיבית(:
כבוד היושבראש ,כנסת נכבדה .אץ צורך לחזור על מטרת
החוק ועל המגמה להבטיח איתלות וחופש פעולה עצמאית
לשופטי המדינה.
הסעיף הראשון מזכיר את סוגי השופטים השונים ,שופטי
ביתהמשכט העליון ,שופטי ביתהמשסט המחוזי ושופטי בית

רים בפני שלושה הסוגים המנויים בסעיף  .1יתר על כן,
פקידי הסדר הקרקעות צריכים ,עלפירוב ,לדון בסכומים

ובערך קרקע העולה בהרבה על הסכומים המתבררים בפני

ביתהמשפט המחוזי ומתוך כך גם בפני ביתהמשפט
העליון וכל שכן בפני ביתמשפט השלום .נוסף על כך ,רוב

הסכסוכים הקרקעיים הבאים בפני פקידים אלה כשהם יוש
בים כשופטים ,באחוז הרבה יותר גדול מאשר בכל ביתמשפט
אחר ,הצד האחר בהם היא הממשלה ,מכיון שיש לה קרק

עות רבים הפזורים על פני המדינה וכן מוסדות המדינה ,רשות
הפיתוח וכן הלאה ,המחזיקים שטחים עצומים ש ש להסדירם,

לברירם ולשפוט עליהם .יוצא איפוא ,שישנם מעט מאד
אנשים בתפקיד שיפוטי שצריכים לשפוט כלכך הרבה בין
הממשלה ובין האזרחים .נשאלת איפוא השאלה :אם אנחנו
קובעים מסגרת לכל אלה העוסקים במשכט במדינה  ופ
קידי הסדר קרקעות עוסקים במשפט ובמשפטים שאינם נופ
לים מן המשפטים האחרים ,ובענינים המורים ומסובכים וב
עלי היקף גדול
השופטים



מדוע לא נכניס גם אותם למסגרת חוק
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נדמה לי ,שעל הדברים שאמרתי עד כאן אין חולקים.
אלא שישנה סברה האומרת ,שבמשך הזמן ימצאו פתרון גם
לפקידים אלה .עד כמה ששמעתי נתמנתה גם ועדה שצריכה
להמליץ את המלצותיה ולמצ א פתרון גם לאנשים האלה העוס

קום בשיפוט .אני סובר ,עכל עוד הדך.ר בגדר המלצות וכל
עוד משרד המשפטים לא קבע עמדה ואינו יודע כיצד להסדיר
את בעיית פקידי הסדר הקרקעות ,ומאידך גיסא יושבים פקי
דים אלה יום יום ושופטים ופוסקים אין כל סיבה שלא לכלול
אותם בחוק השופטים .ואם יימצא אחרכך איזה הסדר או
פתרון לגביהם ,יוכנס תיקון ,ואותה פיסקה שאני מציע לרכ
ניכה ,אפשר יהיה למחקה .אבל ח שש אני ,שכאן לא נכ
ניסנה ומצד שני יחפשו דרכים כיצד לפתור את בעייתם הם,

ובאמצע יישאר חלל ריק ,והאנשים האלה ,שהם לכל הדעות
שופטים ופוסקים בעניני משפט ,יישארו תלושים בלא כל
שליטה של חוק השופטים.

אני מציע איפוא ,להוסיף בסעיף

1

את המלים

:

"וכן

בפקידי הסדר קרקעות".
יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
אני יכול לומר בלי היסוס שנימוקיו של חברהכנסת הררי
היו מקובלים על כל חברי הוועדה .דרכינו נפרדו רק מאותו
זמן ששר המשפטים הסביר לוועדה ,שבשביל להכניס את
השינוי הזה ולתת לו תוקף ,יש לבדוק את המצב המשפטי

של חוקי הסדר הקרקעות ,והדבר מצריך עיון .שר המשפ
טים אמר שהוא ימנה ועדה שתחקור בענין ותגיש לו דין
וחשבון.
שאלתו של חברהכנסת הררי היתה נכונה לא רק לגבי

פקידי הסדר הקרקעות ,אלא גם לגבי רשם הפאטנטים וסי
מנימסחר שגם הוא ,למרות היותו עד היום פקיד המדינה,
מטפל בשאלות משפטיות מובהקות וחשובות ביותר ,וגם הוא
מסכם את דעותיו ,אמנם בצורת החלטות ,אבל החלטות אלה
אנן נופלות בשום פנים מפסקדין מנומק.

האמת ניתנת להיאמר ,שלחבר הכנסת הררי היה נימוק
נוסף שהכריח אותו להכניס את ההסתייגות ,והוא החשש,
שענין הוועדה הוא ענין לזמן רב ,מי יודע מתי היא תתמנה

ומתי יביא הדבר הזה לידי הסדר .אני יכול לספר לבית ,ששר

משפט'ת שלמה של המשפט העברי .המשפט העברי בכל אופן

המשפטים הואיל בטובי למנות את הוועדה שחבריה הם :

צריך להיות עד כדי כך מכובד במערכת המשפטית שלנו,

נשיא הסתדרות עורכיהדין ד"ר וינשל ,מומחה גדול בשאלות
קרקעיות ,ד"ר ריינולדכהן ,שהוא המומחה הידוע לעניני פא

שידיעה רחבה בו לא רה ה פחותה בערכה מאשר ידיעה רחבה

טנטים וסימני מסחר ,וגם אני עבדכם .ועדה זו  אני אומר
זאת בעיקר לתועלתו של הבר הכנסת הררי  כבר קיימה
מכפר ישיבות והגיעה לשלב של ניסוח סיכום ,כך שהחשש
שלו ,שניא יימשך דבר זה זמן רב  אין לו יינזר ,להתפרנס.
לא ר דברים אלה ,הייתי מבקש את חבר הכנסת הררי,
להסיר את הסתייגותו.

היו"ר י .קליבנוב:
נצביע עתה על הסתייגותו של חברהכנכת הררי ועל
סעיף

.1

הצבעה
התיקון של חברהכנסת

סעיף

היו"ר

י.

1

י.

הרר לסעיף

1

לא נתקבל.

בנוסח הוועדה נתקבל.

בכל מערכת משפטית אחרת .אצלנו מחייבת היום תערובת של

משפט טורקי צרפתי ,אנגלי וכו' וכו' ,אבל ישנה נטיה 
ואני סבור שבכי א פן צריכה להיות נטיה  .לקלוט כל מה
שאפשר יותר אלמנטים מהמשפט העברי ,לכן ,תוספת של
כוחות משפטיים בבתי המשפט ,שיש להם ידיעה רחבה במש
פט העברי ,תהיה אחת הדרכים להכניס את המשפט העברי
ליחוך המשפט המחייב בארץ ,ועלידי כך ישאבו יותר ויותר
מהמקירות שלנו ,ולא רק ממקורות זרים.

ענין זה ,שתלמידי חכמים יישבו כשופטים אצלנו ,
יעשיר את המשפט אצלנו וירים את קרנו של בית המשפט.
כי ,רב ת ,מהי בעצם דרך התפתחות המשפט אצלנו? התפתחות
המשפט אצלנו הולכת בכיוון של התפתחות המשפט באנגליה
 התפתחות עלידי תקדימים ופסקידץ .אמרתי בוועדה ,שאם
אני לוקח את פסקיהדין המתפרסמים אצלנו ,אני קורא הרבה

מפסקיהדין של בת המשפט העליון שהם פסקידין יפים,
אבל ברובם הם עד היום התפתתחות של המשפט האנגלי ,וה

קליבנוב:

אנו עוברים לסעיף  2רשותהדיבור לחבר הכנסת ורהפטיג
להנמקת הסתייגותו לסעיף )2א(

זרח ורהפטיג )הפועל המזרחי(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .ברשות היושבראש,



צטאטות באנגלית  סלחו לי על ההערה לצד החיצוני
הן כה מרובות ,שהדבר מוכיח בעצם ,שזהו מחקר במשפט
האנגלי ולא במשפט העברי .אם אני קורא פסקדין המשתמש
במשפט ה ברי ,וזה הודות לאחדים מבין השופטים שדם רב

נים או סתם תלמידי חכמים  הרי פסקדין זה הוא היפה

אנמק את הסתייגותי לסעיף  2יחד עם הסתייגותי לסעיף ,3

ביותר באות החוברות ,כי בו ישגו מחקר משפטי מקורי ,ולא
רק מחקר במשפט שבכל אופן ברובו זר לנו .כל מה שירבו
תלמידי חכמים בין השופטים שלנו  יעשיר הדבר את המש
פט שלנו וזה יאפשר להביא לידי מזיגה בין המשפט המחייב
ובין המשפט העברי.

מנות כשופטים ,ובין השאר שופט בית המשפט המחוזי,
שכהנו  5שנים בבית המשפט המחוזי  לבית המשפט העל

לכן נדמה לי ,שאץ שום נימוק מדוע לא לקבל הצעה

כ זוה אותה מאמריה.

בסעיף  2מונים את אלה הכשרים להתמנות כשוכטי בית
המשפט העליון .ובסעיף   3כשופטי בית המשפט המחוזי.
בשני הסעיפים נמנות הקאטגוריות של אנשים היכולים להת

יון ,ולבת המשפט המח זי 
 4שנים כשופט שלום ,אני מציע להוסיף לאלה הכשרים לה
מנות כשופטים גם דיין בבת דין רבני שכ הן במשך תקופה
כזו בבית דין רבני כדיין.
מי שכ הן משך תקופה של

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
ולהיפך?

זרח ורהפטיג )הפועל המזרחי(:
כשנב א את חוק הדיינים תציע זאת ,אבל נראה קודם
כיצד תצביע היום כדי שתה ה לך הזכות המוסרית להציע
זאת.

זאת ,כי סוף כל סוף ,מדובר באדם שהוא דיין ויש לו ידיעות

רחבות יותר במשכט .עם ישראל הוא עם המשפט ויש לו
משפט מפותח מאד ,והיד עות והנסיון שדיין מקבל במשך
שנים ,יכולים להיות רק לברכה בבתי המשפט שלנו .איני יודע
מד ע לבכר אדם שגמר אוניברסיטה בגרמניה או במקום אחר

ולאחר זמן קצר עמד בבחינית לעורכי דין זרים ויהיה
כשר להיות שופט ,על פני אדם שבמשך שנים רבות למד

בישיבה וחקר במשפט מבחינה עמוקה מאה ולאחר מכן שימש
במשך שנים כדיין.

לכן אני מבקש לקבל את הסתייגויותי ,גם בסעיף )2א(
וגם בסעיף )3א(.

היו"ר

יצחק בןאהרן )מפ"ם( :
רק בקואליציה מדברים על גירושין יחד עם בנות דתיות.

זרח ורהפטיג )הפועל המזרחי(:

לדעתי ,רב שכהן במשך זמן רב בבית משפט מחולי,
יוכל לה מנות גם דיין ,אם יימצא ראוי לכך.

מד .הם תנאי הכשירות של אדם להתמנות כשופט? 
ידיעות ,נס ון וסגולות אישיות .אנו אומרים ,שאם י<רם כיהן
במשך זמן מסויים כש פט ,יש לו של ש הסגולות האלה ,והוא
הדץ לדיין .צריך שיהיו לו כמובן ידיע ת רחבות מאד במשפט
העברי ,באותו משפט שה א בחלקו משפט מחייב במדינה ,כי
בעניני אישות הוא מחייב במדינה בדיוק כמו כל המשפט
הישראלי .שנית ,ה א למד לא רק את החלק המחייב ,אלא את

כל ארבע חלקי השולחןערוך ,אחרת לא היה יכול להיות

מוסמך כרב ודיין /וכל חלקי השולחן הערוך הלא הם מערכת

י.

קליבנוב:

ישנה הסתייגות מותנית של חברהכנסת בגו ואיכילוב

בדבר תוספת מלים ,במקרה שהסתייגותו של חברהכנסת

ורהפטג תתקבלי מכיון שאינני מעמיד להצבעה כעת את
ההסתייגות הזו ,הייתי רוצה שינמקו גם את ההסתייגות
המתנית.

יזהר הררי )המפלגה הפרוגרסיבית(:
אץ צורך.

היו"ר

י.

קליבנוב:

רשותהדיבור לחברהכיסת רובין  הסתייגות לפ סקה ג'.

חנן רובין )מפ"ם(:
כנסת נכבדה .בסעיף

,2

הכולל רשימת אנשים המוכשרים

להיות שופטים ,מופיע בסוף המונח "משפטאי מובהק" .אנחנו
מציעים למחוק את המונח הזה,

אינני יודע למה מתכוונים במונח "משפטאי מובהק''' נוסף
לסוגים הקודמים שצויינו כאן .האם הכוונה היא לאיש שבא
מחוץלארץ ,או אולי הכוונה היא לדיין דתי ? או אולי הכוונה
היא למה שכבר קרה פעם ,שהיינו צריכים לחוקק חוק מיוחד
כדי לאפשר את מינויו של אחד השופטים בביתהמשפט
העליון ? אז קראני לחוק הזה ,,לכס אסף" .מהי איפוא הכוונה
במונח "משפטאי מובהק"?
אנחנו נגד סעיפים מסוג זה ,שלמעשה נותנים יפויכוח
רחב לסטות מכל ההוראות הקידמות של החוק .אם רוצים להו
סיף סוגים מסויימיםיגידו למה הכוונה .אני יכול לתאר לעצמי'
שבביתהמשכט העליון שלנו א בביתמשפט אחר יושב מישהו
אחר שאין לו ההשכלה המשפטית הקבועה והמקובלת .אני

יכול לתאר לי ,שאיש בעל נסיון של שנים רבות בוועדת

הביקורת המרכזית של ההסתדרות  יהיה רשאי על סמך
התעסקותו ,התמחותו ונסיונו להיות שופט .אם ארצה להציע

זאת ,אגיד בגלוי ולא אשתמש בניסוחים מעורפלים.
חוששני ,שבמציאות שלנו הביטוי "משפטאי מובהק" אינו
מתאים דווקא למקרה שאני תיארתי ,אלא הוא בא אולי לעזור
לחברהכנסת ורהפטיג לקבל את מה שהוא לא ישיג עלידי
ההסתייגות שלו לסעיף ) 2א(.
המדובר הוא בשופטים וזה נושא עדץ .המחוקק חייב
להבהיר את כוונתו בשעה שהוא כותב "משפטאי מובהק".
בגלל איבהירות זו ובגלל הנסיון שכבר היה לנו בקשר

עם מינוי שופטים עליונים ומתוך ראייה שזה בא לפצות את
חברהכנסת ורהפטיג ואת החוגים הדתיים על דחיית ההסתייגות
שלו ששמענו קודם  אנחנו מתנגדים למלים האלו.

בסוף דברי ברצוני לומר ,שאני חב חוב מסויים לבאכוח
הוועדה; שדיבר אמנם בשם הוועדה .אני מסלק את החוב הזה
ואומר ,אם הוא דרש אתמול בערב רפורמה בהסתייגויות,
מבחינה זו שהתברר לו ,שיש להגביל את זכייות המסתייגים
בהנמקת הצעותיהם  הרי אני חושב ,שדרושה רפורמה בזה,
שחבריהכנסת המגישים חומר מטעם ועדר .זו או אחרת לא
ידברו על ענינים שאינם שייכים לנושא ,אלא ישארו במסגרתו.

דבורה נצר )מפא"י(:
זה חל גם על המסתייגים.

חנן

רובין )מפ"ם(:

אני אציע את הדבר הזה לוועדת הכנסת ,לאור הנסיון
שהיה לנו אתמול עם חברהכנסת שפירא.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
עדיין אינני יודע אם חברהכנסת רובין סילק את החוב.
הוא דומה לאדם שהכניס שיק במעטפה סגורה ואיש אינו
יודע מה כתוב בו .לא הבינותי אף מלה.

אהרן ציזלינג )מפ"ם( :
המשך יבוא בזמן נימוק ההסתייגויות.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
ועכשיו להסתייגותו של חברהכנסת ורהפטיג ,המציע
שלשופט בביתהמפשט העליון או ביתמשפט מחוזי יוכל
להתמנות אדם שהקיואליפיקאציה המקצועית שלו היא העובדה,
שהיה דיין במשך שנים בביתדין רבני .רוב הוועדה לא יכול
לקבל את ההשקפה הזאת מנמוק פשוט :אם נקבל אנשים
משכילים בכלל ,זה בוודאי נימוק טוב .אבל נחוצה השכלה
מקצועית מסויימת ,השכלה ונסיון  שני הדברים כאחד 
במקצוע המשפט החילוני,

המדינה הזאת ,לפי קיוי מדיניותה של הממשלה ,קיבלה
על עצמה לספק את הצרכים הדתיים של הציבור .אבל לא
קיבלנו על עצמנו להשליט או לשלב את הדברים הדתיים,
הרצונות הדתיים והנטיות הדתיות בחיים החילוניים במובן
הנכון והפשוט של המלה הזאת .אני חושב ,שלא רק לתועלת
החיים החילוניים הוא; שנשמור קצת על דיסטאנס בין שני
הסוגים של ענינים אלה ,אלא זה גם לתועלת הדת ולכבודה.
לכן אני מציע לחברי הוועדה ,לדחות את הסתייגותו של
חברהכנסת ורהפטיג.
אשר להסתייגות של חברהכנסת רובין ,שהוועדה לא תהיה
רשאית לבחור כשופט בביתמשפט העליון של המדינה אדם
שהוגדר בחוק ואשר יוכר עלידי הוועדה ברוב של שלושה
רבעים לפחות לפי הצעת הרוב ,כמשפטאי מובהק :אין אנו
ארץ סטאטית; אנחנו ארץ של עליה ואנו מקווים שיבואו הרבה
יהודים לארץ ,ואין לנו שום יסוד שלא לקוות שיבואו יהודים,
המהווים בעולם התרבותי הגדול פאר המדע המשפטי.
ישנם שופטים יהודיים בבתיהמשפט העליונים של המ
דינות הגדולות בעולם; ישנם מורים ופרופסורים גדולים ,של
אורם מתחנך כל העולם המשפטי ,וישנם ביניהם שגם השפה

העברית אינה זרה להם ,וגם חיי המדינה הם אינטרס מיוחד
של חייהם .ובכן ,אילו יכולנו ואילו זכינו ,שכמה אנשי מדע
יהודיים  ולאו דווקא במקצוע זה  יעתיקו מושבם ליש

ראל וישתתפו בחיים שלנו  הרוצה חברהכנסת רובין למנוע

זאת מהם? אם נצליח להשיג משפטאי מובהק כזה שיגיע



לארץ ישראל ויוכל להשתתף בחיים המשפטיים במדינה
הרי בשביל להיות חברכנסת מספיק הצנז של כמה חדשי

ישיבה בארץ; והוא הדין לגבי חברהממשלה או ראש הממ
שלה או אפילו נשיא המדינה .אולם בתוך המקצוע הזה של

שיפוט רוצה חברהכנסת רובין למחוק את המלים :משפטאי
מובהק ,אלא האיש הזה ,אחרי שבא ארצה ולמד את השפה
ומוכר עלידי כולם כראוי לאיצטלה של חבר ביתהמשפט

העליון  ,שיואיל בטובו לשבת חמש שנים כעורךדין בתל
אביב או בירושלים או בחיפה .אינני חושב שזה מתאים לרוח
החוקים שלנו ביחס לעירוי העליה וקליטת אנשים.
משום כך אני מציע לדחות את ההסתייגויות האלה.

יצחק בןאהרן )מפ"ם(:
עכשיו אתה באמת הוכחת שלא הבינות.

היו"ר י .קליבנוב:
אנו עוברים להצבעה על ההסתייגויות.
אני מעמיר למנין קודם כל את הסתייגותו של חברהכנסת
ורהפטיג לסעיף ) 2א(.

הצבעה
התיקון של חברהכנסת ז .ורהפטיג לסעיף

) 2א(

לא נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
עלידי כך נופלת גם הסתייגותם האלטרנאטיבית של
חבריהכנסת בגין ואיכילוב.
אני מעמיד להצבעה את הסתייגותו של חברהכנסת רובין

למתוק את המלים " :משפטאי מובהק" ,ופיסקה ג' כולה.

הצבעה
התיקון של חברהכנסת ח .רובין לסעיף ) 2ג(,
לא נתקבל.
סעיף  ,2בנוסח הוועדה ,נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
בסעיף ) 3א( ישנה אותה ההסתייגות שהיתה לחברהכנסת
ורהפטג בסעיף הקודם ,וכן אותה ההסתייגות האלטרנאט בית
המשותפת של חבריהכנסת בגין ואיכילוב.
הצבעה
התיקון של חברהכנסת ז .ורהפטיג לסעיף )3א(
לא נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
נפלה איפוא גם ההסתייגות האלטרנאטיבית של חברי
הכנסת בגין ואיכילוב.
אני מעמיד למנין את סעיף  3כפי שהוצע עלידי הוועדה.
הצבעה
סעיף  ,3בנוסח הוועדה ,נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
בסעיף

4

אין הסתייגויות ואני מעמיד אותו למנין.
הצבעה

סעיף  4בנוסח הוועדה נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:

אני מבין שאנחנו צריכים להמריץ קבלת חוק זה ,כי בינתיים
יש לחץ של מינוי שופטים לביתהמשפט העליון .ורצי שמינוי
זה לביתהמשפט העליון ייעשה בלי שיעבור את הפרוצדורה
בכנסת ,כנראה מתוך הנחה שאפילו עם שנוי הרכב הממשלה

והרכב הבסיס הק אליציוני ,לגבי מועמד מסויים הרוב איגו
מובטח.

זוהי ההיסטוריה של סעיף זה ,וההסבר למה מציעים
למחיק את דבר אישורה של הכנסת את מינוי השופטים
העליונים  כפי שקראתי מתוך העתנות .זהו נימוק שלילי
לקבלת הצעתי ,כלומר נימוק נגד אלה הרוצים לבטל את
המצב החוקי הקיים,
אבל יש לי גם נימוק חיובי .אני חושב שאחד הדברים
החשובים שהעלו את משקל הש,פטים בביתהמשפט העליון

היה בכך ,שהם קיבלו את אישורה של הכנסת .עובדה זו
העמידה אותם בדרגה אחת עם שורה של פונקציונרים בולטים
וחשובים של המדינה .היתה הצדקה לכך .ברור ,שההרכב של

הכנסת הוא פוליטי ,אך בכל זאת הצבעה חשאית בכנסת 
יש בה שיקולים אבייקטיביים יותר .בראש ובראשונה יש
בזה העלאת מעמדם של השופטים העליונים ,הבלטת איתלותם
בכל הגורמים האדמיניסטראטיביים .הממשלה נבחרת עלידי

הכנסת ,וגם השופטים העליונים עוברים אקט מסויים של

ישנן הסתייגויות לחבריהכנסת רובין ווילנה

הצבעה בתוך הכנסת' כשם שים מבקר המדינה קשור במינויו

שולחן הכנסת .אבקש את חברהכנסת רובין לנמק את הסתיי
גותו.

רון זה .ממה נפשך  או שה א איננו בטוח יותר ברוב

בסעיף

5

כפ שצוינו בתוספת לגליון ההסתייגויות ,שהונחה כעת על

חנן רובין )מפ"ם( :
כנסת נכבדה .אנחנו מציעים ,שמינוי של שופטים לבית
המשפט העליון יהיה טעון איש ר הכנסת .כדי להג ד את
האמת ,חברים מסויימים בכנסת ,הרוצים להתווכח אתנו ,מציי
נים לפעמים שאנחנו  סיעת מפ"ם  הננו נגד שינוי במצב
הקיים .אני מודה ,שאנחנו נגד שנוי המצב הקיים בענץ

עם הכנסת  יש בכך חשיבות רבה לשיפר מעמדם של
השופטים העליונים .אני מצטער מאד שהרוב רוצה לזוז מעק

בכנסת כשישנן הצבעות חשאיות; או שהוא אינו רוצה שאותם
הדברים ,שיכולים ה"י להישמע עקב המינויים בתקופה הקו
דמת ,יישמעו עוד פעם .אני חושב שכל הגורמים יחד פועלים;
על כל פנים ,אין רוצים שמעמדם של השופטים העליונים

יהא כה בלתי תלוי וכה חזק .אני מודה ,שישנה שורה של
פסקידין של ביתהדין העליון  אם כי אינני מסכים עם כל



הנדון .עד עכשיו היה צורך בקבלת אישורה של הכנסת

פרט ופרט ,אבל ישנה שורה לא קטנה של פסקידין

בהצבעה חשאית למי שהומלץ להיות שופט עליון .והנה בא

לממשלה כל היסוד לא להיות מרוצה מהם.
אני מציע לא לשנות את המצב הקיים לגבי השופטים
העליונים ולא לפגוע במעמדם הנעלה של השופט מ האלה,
מכאן באה הצעתנו.

הרוב ומציע לשנות דבר זה.
אני חושב ,ששנה היסטוריה לרצון זה לשנות את המצב

הקיים ,כי לד ,קרה ,חבריהכנסת הנכבדים ? לפני למעלה
משנה הציעה הממשלה מינויים של  3שופטים עליונים ,ומינוי
זה היה צריך לקבל ,כמקובל ,את איש .רה של הכנסת בהצבעה

חשאית .והנה התברר ,שבץ חברי ועדת הכנסת או ועדת
המשנה של ועדת הכנסת שעסקה בכך ,היתה התנגדות מיו
חדת לגבי אחד משלושת המועמדים ,בנראה מתוך הנחה,
שמינוי זה אינו חפשי משיקולים פ ליטיים מובהקים.

היו"ר י .קליבנוב:
חברהכנסת רובין ,אינני חשב שנהוג אצלנו למסור
במליאה על דיונים שהתנהלו בוועדה ,אם היו דיונים.

חנן

:
רובין )מפ"ם(
עם כל הכבוד ,אני חושב שלא פעם צוטטו דיונים בווע

דות ,ביחוד לאחר שפורסמו בעתונות.

היו"ר י .קליבנוב:
אינני יודע מי פירסם.

חנן רובין

)מפ"ם(

:

בכל אפן ,אני מוכן לספר את הדברים האלה שסיפרתי,
לא כדברים שידועים לי מתוך הוועדה ,אלא מתוך העתונות
 והממשלה ,אחרי שראתה שהיתה התנגד ת ניכרת ,ולא היה
לה הבטחון שבהצבעה חשאית יעבור מועמד זה ,שמה את
שלושת המועמדים ,ולא רק מועמד זה ,במקרר במשך שנה.

היו"ר

י.

שיש

קליבנוב:

אני מרשה לעצמי לחזור על מה שאמרתי קודם לכן,

שלדעתי ,הדיונים בוועדה אינם יכולים להיות מובאים למליאת

הכנסת .גם הדיון על הפרטים אינם יכולים להיות מובאים,
פרט ,אם הוועדה עצמה החליטה על כך ,או אם הכנסת דגה
באותו נושא .כלומר ,או לפי הצורך ,או לפי החלטת הוועדה
יכולה המליאה לדון על אותו נושא .ואז ישנה רשות להסתמך
על דעות שונות שהובעו בוועדה.

אהרן ציזלינג )מפ"ם( :
מעולם לא ה

ה

דבר כזה בכנסת.

היו"ר י .קליבנוב:
בוועדה נשמעות דעות שונות' ולא מן הנכון לפרסם במ
ליאה דעות שהובעו בוועדה ,אשר ישיבותיה אינן ישיבות
פומביות .אני מוכן להעמיד את דעתי זו לבירור במומר המוס
מך של הכנסת.

חנן רובין )מפ"ם(:
אני כמובן קיבלתי את הוראות היושבראש .אבל ארשה
לעצמי לחלוק על דעתו ,ואבקש להביא ענין זה לוועדת
הפירושים.

היו"ר י .קליבנוב:

בהשוואה למה שנהיג במדינות אחרות הנראות יותר לחבר

אני מוכן.

הכנסת וילנר ,היתה צריכה להצביע בעד הצעתו של חכר

רשותהדיבור לחברהכנסת וילנר.

הכנסת וילנר .כי מה פירוש הדבר ,ששרהמשפטים שהיא
חבר הממשלה ,ימנה את השופטים ,וזה יהיה טעון אישור
הכנסת ? הממשלה הזאת ,וכל ממשלה ,עצם העובדה שהיא
נמצאת בשלטון ,הרי שהיא חולשת על רוב הבית ,ויכולה

מאיר וילנר )מק"י(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .אם כי ביסודו של דבר
בתיהמשפט בכל מדינה משרתים את המשטר הקאפיטאליסטי

הקיים ,בכל זאת ישנם לפעמים חיכוכים בין המוסדות השונים
במדינה .בישראל קיים מצב ,שישנו מאבק מסויים בין הממשלה
ובין השופטים .המאבק הזה מקבל לפעמים צורה שלטה יותר

ולפעמים היא פורץ בגלוי ,כפי שקרה הדבר לפני שנה בית

נגשת בין שר ובין ראש ביתהדין העליון .הממשלה משתדלת

כל הזמו ,באמצעים שונים  עלידי הכנסת תיקונים לחוקים,
קביעת עונשים מינימאליים מחייבים וכן הלאה  לצמצם אי!
אפשרויות שיקיל דעתם של השופטים .החוק הזה ,חוק השפ

טים ,בא לבצע איחה מגמה בצורה מקיפה ויסודית ,ומסכן

מתוך כך הרבה יותר .למעשה מציעה הממשלה בחוק זה

שהיא תמנה את השופטים .מובן ,שאז יהיו השופטים לגמרי

תלויים בממשלה; כי מה אומרת ההצעה :למעשה יתמנו
השופטים עלידי נשיא המדינה לפי הצעת ועדת מינויים,
שתביא את הצעותיה לפני הנשיא עלידי שרהמשפטים .בעיית
הנשיא  זד ,ענין של ניסוח ,זוהי בעיה פורמאלית יותר .אבל
למעשה פירוש היולד ,ששרהמשפטים ימנה ,לפי הצעת ועדת
המינויים ,את השופטים .ועדת מיניים זו תהיה מורכבת

מתשעה חברים שששה מהם מובטחים כתומכים בממשלה.

השאר יכולים להיות אף הם כאלה .בחוק מובטח שבוועדת
המינויים יהיו :שני חררי ממשלה ,שני עורכידין ,שייבחיו
עלידי מועצת הסתדרות עורכיהדיו .אולם כתיב בפירוש,
שבחירתם טעונה אישור שרהמשפטים .במלים אחרות  :גם
שניית אייה ווסף על שוי חבר הממשלה ,יהיו תלויים דהכמת
שרהמשפטים .נוסף לכך ,שני חבריכנסת .שניי חבריכנסת

אלה ייבחרו בבחירה חשאית ,ובלי כל ספק יש להניח  אם
אלה הם רק שוייח מן הכנסת  שאלה יהיו שני נציגים של

המפלגות השליטת שיגיעו ביניהן לידי הסכם .מכאן ,ועדת
המינויים הזאת ,בהתאם לחוק המוצע עתה ,בשני שלישים
ממוה תהיה מורכבת מאנשים שהממשלה קובעת למעשה את
מינויים .ברור ,שזה משנה את כל הסדרים הקיימים ,ובמיוחד,
בדבר אישיר הכנסת את מינויים של השופטים העליונים סל
ביתהדין העליון .אנו רואים בכי צעד נוסף לקראת שלילת

המירוה המקובל במשטרים פארלאמנטאריים של יחסים בין
השלטון המבצע  הממשלה,
מתנגדים איפוא לשינוי היסודי הזה שהממשלה מציעה להכ
ניס בחוק השופטים המוצע .אנו מציעים שמינוי השופטים
יהיה כריך בהמלצת ובהצעת ועדת מינויים שנציגי הממשלה
ובין הרשות השופטת ,אנו

יהיו בה רק אחוז קטן ביותר  או אפילו רק נציג אחד 
כפי שאנו מציעים שכל חברי ועדת החוקה ,חוק ומשפט של
הכנסת ,יהיו חברי ועדת

המינויים.

יחד עם זד .אנו מסכימים להצעה שהיבאה כאן עלידי
חברהכנסת רובץ בדבר אישור חשאי של הכנסת לגבי מנוי
שופטי ביתהדין העליון.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
אני מציע לבית ,לדחות את שתי ההסתייגויות ,גם של
חברהכנסת רובין המציע ,שלמינויים של שופטי ביתדין עליון
יהיה צורך באישור הכנסת בהצבעה חשאית ,ועל אחת כמה
וכנוי .יש לדחות את הסתייגותו של חברהכנסת וילנר המציע,
ששופטים יתמנו עלידי שרהמשפטים ויאושרו עלידי הכנסת.
בעצם ,אילו היתר ,הממשלה בעלת תאוות שלטון כלשהו,

לקבל אישורים להחלטותיה ומינוייה .זאת אומרת ,ההפרדה
הגדולה שמציע חברהכנסת וילנר היא ,ששרהמשפטים ימנה
את השופטים במדינה.

מאיר וילנר )מק"י(:
בהמלצת ועדת מינויים.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
כן ,לפי המלצה של ועדת מינויים ,אלא שברצותו ,יקבל
את ההמלצה ,וברציתו  לא יקבל .אבל בסעיף השני מבטיח
חברהכנסת וילנר לממשלה או לסיעות הממשלה רוב מכריע.
הכיצד ?  הוא אומר ,שוועדת החקה ,וועדת החוקה מורכבת
כמו הכנסת ,כלומר לממשלה ולשרהמשפטים יש בה רוב.

זה באמת דומה מאד למינויים של שופטים בארצות של
שלטון מוחלט בלתימוגבל של הממשלה על בתי המשפט.
הממשלה נהגה בתבונה מדינית רבה שלא הלכה בדרכי

תאוות השלטון ,כי אם בדרך מטרת בנין המרינה .אינני אומר,

שממשלה זו ,או איזו ממשלה אחרת ,אין בה תאוות שלטון.
זהו טבע באדם .אבל אדם נבון העושה חשבון ארוך ,יידע

שלאורר ימים יותר חשוב לשלמות המדינה ,שבתיהמשפט
לא יהיו תלויים בממשלה ,ושהממשלה לא תוכל לצוות על

בתיהמשפט ,כי על ירי כר בתי המשפט רוכשים את אמונו
של העם.

הממשלה הסתלקה מרצונה הטוב מהסמכות שיש לה
היום ,ויכלה לקבוע גם לגבי העתיד ,למנות את השופטים,

והעבירה זאת למעשה לוועדה ,שהרוב יה  לפי הצעת ועדת

החוקה  אינו לא של הממשלה ולא של תומכי הממשלה
הרוב הוא  3שופטים של בית הדין העליון ושני נציגים של
;

הסתדרות עורכי הדין.

מאיר וילנר )מק"י(:
באישור השר.

יעקב שפירא )בשם הרוב בוועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
אינני מתעלם מזה .עובדה היא ,שהסתדרות עורכי הדין
במדינה אין לה עדיין סטאטוס חוקי .ולבן נקבע בהצעה שלנו,
שההסדר הזה של אישור המשפטים הוא זמני ,עד שתוקם
לשכת הפרקליטים כחוק ,ואז האישור הזה לא יהיה בו צורר:
זוהי הוראת שער ,עד הקמת לשכת הפרקליטים ,שמשרד
המשפטים מכין את הצעת החוק שלה.
הממשלה מציעה  ,ובהסכמת הממשלה מציעה הוועדה
 שרוב ועדת המינויים שהיא ממנה ,מוכרח להיות מובא על
יך שרהמשפטים לנשיא המדינה ,ונשיא המרינה כידוע ,ולפי
הקנבנציה המקובלת ,מקבל את המלצות שרי המדינה.

מובן ,שחברהכנסת רובץ גם במקרה הזה אינו הולך כל
הדרר עם חברהכנסת וילנר ,אבל הוא הולך בערך באותו הקו.
הוא אומר ,שטוב יהיה אם המינויים ייעשו עלידי השופטים
של ביתהדין העליון באישור הכנסת ,שוב  הכניס את בתי

המשפט לתוך הזירה הפוליטית .ואני אומר ,שחבר הכנסת
רובין מבין לא פחות ממני ,שבכנסת יש לממשלה רוב; כלו
מר ,במלים אחרות הוא מציע ,לתת ויטו לרוב הבית על .ההצעה

של הוועדה שברובה אינה ממשלתית ,שברובה היא מקצועית,
ששיקוליו .הם שיקולים שאין לרם קשר עם פוליטיקה.
אני חושב ,שהבית יתמוך בתבונתה של הממשלה ,וידחה
את שתי ההסתייגויות.

היו"ר י .קליבנוב:
הצבעה
התיקון של חברהכנסת ח ,רובין לסעיף  5לא נתקבל.
התיקון של חברהכנסת מ .וילנר לסעיף  5לא נתקבל.
סעיף

לעצמה גם את הרשות המשפטית .לפי הצעה זו של מיניי
ועדת המינויים ,הממשלה והמפלגה השלטת במדינה מבטיחה

לעצמה גם את השלטון על השופטים ,מפני שיהיה לה רוב
בוועדת המינויים של השופטים ,ויהיו שיקולים מפלגתיים גט
במינוי השופטים.

אנו עוברים להצבעות.

5

הדיקטאטרי שלהן עלידי זה שהמפלגה השלטת בהן מבטיחה

בנוסח הוועדה ,נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
אנו עוברים לסעיף  .6את הסתייגותו של חברהכנסת
וילנר לסעיף זי .כבר שמענו.
רשותהדיבור להסתייגות לחברהכנסת שוסטק.

אליעזר שוסטק ותנועת החרות'(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .הצעת הועדה קובעת
שבוועדת המינויים יהיו שלושה שופט'ם ,שני חברי ממשלה
שרהמשפטים ושר אחד  שני חבריהכנסת ,ושני עורכי
דיו ,שייבחרו עלידי הסתדרות עורכיהדין ,בתנאי שיאושרו
עלידי שרהמשפט'ם .אוו מציעים במקום זה ועדת מינויים
של תשעה חברים בדרכם אחר  :נשיא ביתהדין העליון ,שלו
שה שופטים ,שייבחרו על ידיביחהדין העליון ,רק שר אחד
שרהמשפטים  שני חבריהכנסת ושני עורכידין ,שבחירתם

לא תהא טעינה אשורו של שרהמשפטים .לדעתנו ,ועדת
מינויים כזאת מבטיחה את איהתלות המוחלטת של הרשית

השיפיטית או השופטת בממשלה וביחס הכוחות השולטים
במדינה יש לי הרגשה ,ויש לי סימנים לכך ,ששני חברי
הכנסת שיתמנו ,יתמנו בוודאי עלידי סיעות המפלגות השיל
טית במדינה ,כך שלעצם ימוינו לועדת מינויים זו שני שרי
הממשלה ושגי חבריהכנסת ,חברי מפלגת השלטון ,את מפלגות
השלטון .ואשר לשני עורכיהדין ששרהמשפטים יסכים לאשר

איתם ,ואם לא יסכים לאשר איתם ,לא יוכלו להיות חברי
ועדת המינייים ,אףעלפי יירחרו עלידי הסתדרות עורכי

הדין _ אני רוצה לדאמין ששום שיקולים אחרים לא יהיו
במינוי ,אףעלפי שהנסיון מלפני שנה ושוהוחצי עם שר'
המשפטים הקודם מלמד אותנו ,שגם במינוי נציגי עורכיהדין

למועצה המשפטית היו שיקולים מפלגתיים .הואיל ונבחין
עלידי הסתדרות עורכיהדין נציגים כאלה שדעת שר המשפטים

לא היתה נוחה מהם מבחינה מפלגתית ,הוא לא אישר אותם,
והסכסוך בענין זה ומשר במשך תקופה מסויימת .איו ,איפוא,
כל בטחון שהוועדה הזאת אשר המנה את השופטים תהיה
באמת בלתיתלויה ,אם תתקבל הצעת הוועדה .אני חישב שה
ציבור שלנו אינו קורא את החוקים ,אינו מתעמק בסעיפים,
אבל עד היום היתה בציבור הרגשה שבשטח אחר ,בשטח
המשפטי אץ שיקולים מפלגתיית .אנדנו חישבים שלא לחינם
נמנעה הממשלה מלהבא את האנשים שהיא האשימה אותם
בהקמת המחתרת לפני המערכת המשפטית האזרחית הקיימת

במדינה ,מפני שהיא עד היום בלתיתלויה ,והממשלה חששה
כנראה מפני איהתלות הזאת ולכן בחרה בדרך של מסירתם
לביתדין צבאי .לאחר שהסעיף הזה של היועדה יתקבל' אני

חושש שבציבור תערער כל הרגשת הבטחון שהיתה קיימת
עד היום בקשר למערכת המשפטית.
ישנן מדינות המבצרות את השלטון באמצעים דראסטיים

וגסים פשוטים; אולם ישנן מדינות המבצרות את השלטון

לכן מציעים אנחנו לכנסת לא לנגוע בשטח הקדוש והיקר
כלכך למדינה ,ולכן מציעים אנו ועדת מינויים כזאת אשר
תיתן בטחון והרגשה בולטת ,ידועה וגלויה לכל אזרח במדינה
שהיא ועדת מינויים שאין למפלגות השלטון שלטין גם בתוכה.

אנחנו מציעים ,איפוא ,לדחת את הצעת ועדת המינויים בהר
כב המוצע עלידי רוב הוועדה ,ולקבל את הצעתנו.

היו"ר י .קליבנוב:
אני מבין שחברהכנסת שוסטק כבר נימק את כל הסתיי
גויותיו לסעיף זה.

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
כוסת נכבדה .הצטערתי מאד שלא יכולתי להשתתף
בגמר עבודת הוועדה בסעיף זה ,בעיקר כאשר אני רואה שה

חוק ,כפי שהעש עלידי הוועדה ,גם בסעיפים שיש דעת רוב
ודעת מיעיט ,היא בכל זאת קצת טוב יותר מההצעה שהציעה

הממשלה לוועדה .אולי גרם לכך גם לחץ דעתהקהל ,בעיקר
רעת ציבור השופטים ועורכיהדין הקיראים את ההצעות ,וב
הצעה מסוג זה וגם הראו באופן טבעי אקטיביות גדולה מאד.
שמעתי את תשובתו של חברהכוסת שפירא ,בשם רוב
הוועדה ,להסתייגויות בסעיף הקודם ,ואני מציע לצרף חלק
הגון מתשובתו לכל מה שאומר כאי ,אבל גם להסיק מסקנות.
חברהכנסת שפירא הסביר בתשובתו על ההסתייגויות לסעיף
הקודם ,שאם לממשלה יש תכינה ,אין היא צריכה לרצית

שהציבור יראה ,יבין וידע שלמעשה היא השליטה על השלפ

זים ,כלומר ,על המשפט; אץ היא צריכה לעשות זאת גם
בצורה מיסווית .אינני מדבר דוקא נגד ממשלה זו ,כי אם
לגבי כל ממשלה ,גם נגד ממשלה שתהיה ממפלגתי.
שלהעבודה ג.
אם יהיו אנשים.

מאירסון:

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
נוכחתי לדעת שבזמן האחרון ,לצערי הרב ,דמיונך ודמיון
מפלגתך חדל להיות עשיר.
אנחנו בוחרים שופטים לכל ימי חייהם.

יעקב שפירא ובשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
עד גיל שבעים.

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
בעצם ,אנו בוחרים שיפטים עלמנת שאחרי בחירתם
ימשיכו בכהונתם רכל שיוכלו .אין זה דבר הקשור בממשלה
זו או אחרת .ממשלות משתנות; הקו שלהן משתנה לעתים
גמ כאשר השם נשאר ,אבל גם ממשלית משתנות ,הקווים

משתנים ,הפרוגרמות משתנות  אם לדבר בהיקף אותן עש
רות השנים אשר השופטים יחיו וישמטו לאחר שבחרו בהם.

לרעתי ,זה גם לא ענין שיכול להימסר להכרעת השופטים ,או
להכרעת שפטי ביתהדין העליון ,כי אחרי שהם ייבחרו
יישארו בעמדת מפתח זו ויהיו המכריעים העיקריים ,או הם
ושרהמשפטים שיהיה באותו זמן.

מה יהיו פני המשפט מחר ? אני רוצה להדגיש ,שאץ
ברצוני לפגוע בשום ש,פט בישראל .אני מאמין ששופטינו 

על כל פנים לפי כל מה שאני יודע עד עכשיו



אינם מת

לזה יש לי להוסיף עוד הערה אחת .בנוגע לאישור מצד

נהגים לפי ק מפלגת .אבל הם מתנהגים לפי קו מעמדי,

שרהמשפטים אמרתי ,וגם אחרים העירו :באמת ,אם נציע
את זה ,צריך לכתוב בפשטות ,ששרהמשפטים יבחר לו שני

וזה דבר שהוא מתחת לסף הכרתם ,בתוך הכרתם הנראית

להם כאובייקטביתמשפטית .לו הייתי מרצה בענין זה 

ואינני עושה זאת ,אלא רק מסתייג  הייתי מוכן להביא
לפניכם גם מהמשפט העברי במדינתישראל דוגמאות רבות
המוכיחות זאת אף לגבי אנשים אובייקטיביים עד למאה
ככל מה שבןאדם יכול להיות אבייקטיבי ,אבל האיבייק
סיביות הזאת היא לפי קו הבנתם הסובייקטיביתהמעמדית.
:

והנה ,אנחנו צריכים לכן לדאוג שאלה אשר בעצם ימנו

את השופטים  כי כל האינסטאנציות שאחרי זה הן רק
אינסטאנציות של עצירה  יהיו במידה המאכסימאלית באי
כוח של חוגים רבים ,לא של חוג אחד ,ושמכל החוגים האלה
תמצא את ביטויה כל הקשת שישנה במדינתישראל' על מנת
שתהיה גם יכולת של שינוי בהתאם לשינויים במדינתישראל
 לצערי ,בשנתיים האלו השינויים הם לא לטובה ,אבל אני
מקווה שלא יימשך הדבר  גם בהתאם לשינויים החלים

בינתיים בתוך המדינה.
לכן הצענו דבר הנראה ברגע הראשון כמשהו מסורבל,

כי אנחנו מציעים ועדה של שבעהעשר חברים במקום ועדה
של תשעה .ואני רוצה להסביר ,מדוע הצענו זאת .אמנם ,אם תד
חו את זה ,נציע גם איזו הצעת פשרה .אנחנו מציעים שבוועדה

יהיו שני שופטים של בתהדץ העליון  :הנשיא ועוד אחד;
שני שופטים של ביתהמשפט המחוזי ,שייבחרו עלידי כל

השופטים  ואינני יודע לאילו מפלגות הם שייכים ,ולא
מעניין אותי ,ואינני יודע לאילו מפלגות יהיו שייכים לאחר
מכן ואת מי הם יבחרו בתור שנים אלה ,אני רק קצת יותר

מאמין בהם ,שהם  לא כמו הכנסת .גם בזה היבחנו ,אם
תתקבל הצעתכם על השנים ,האם תחליטו ששנים ,משמעו

של

דבר  מצד מי שהשלטון בידו ,או אולי שנים כמו שמקובל
בכמה פארלאמנטים ,שאתם פעם אמרתם שמהם צריך ללמוד,
ואז משמעו של דבר  :אהד מהקואליציה ואחד מהאיפוזיציה.
אתם פעם אמרתם שמהפארלאמנטים ההם צריך ללמוד; אמנם
זה היה לפני שנים.

זלמן ארן )מפא"י(:
ישראל בריהודה )מפ"ם(:
והנה ,שני חברי הממשלה

אבל יש כאן איזה דבר  ואני כידוע לכם ,הדיוט בעניני

משפטים ,אבל שאלתי יודעי משפט  שנדמה לי כי הוא
חידוש אין לו דוגמה; כלומר בחוק הישראלי אין לו שום דוגמה

 בזה אני בטוח  אבל נדמה לי שאין לו שום דוגמה גם
בשום חוק ,בשום מדינה; איך לומר זאת? אני מתקשה למצוא
את שםהתואר.

כאן מדובר כך...

מאירסון:

שרהעבודה ג.
בכל זאת ,איזו מדינה

?

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
מדינה שבה מנסחים את החוקים אנשים יודעי קרוא
וכתוב ,יודעי משפט וכך הלאה .אני לא רציתי עד כדי כך
לומר ,כי יש פה איזה דבר מעניין עד למאד .כתוב  :בדרך
כלל שני עורכידין ייבחרו עלידי אלה ואלה ,אבל אם יתקבל

חוק כזד .וכזה  אז יהיה אחו ת .אני יודע שהחבר העונה בשם
רוב הוועדה הוא עורךדין מלומד מאד ,יודע משפטים וחוקים;
הייתי מאד רוצה שיביא דוגמה אחת של חוק שבו מנסחים 
שאט יתקבל חיק אחר ,אז יהיה גם בנידון זה אחרת .יתקבל
חוק אחר  תבואו ותציעו תיקון בהתאם לחוק האחר שית

קבל ,איך שיתקבל ומתי שיתקבל .מבחינת הענין עצמו אני
רוצה לומר לכם  :לא זה הענין הפוטל את הצעתכם ,אבל מב
חינת החידוש בחקיקה הישראלית ,זה ,דבר צולע ובלתימובן
ביותר .אני מבין מה משנים לאן :הואיל ובכל זאת לא כלכך
יפה לומר שאת שני עורכיהדין האלה יאשר שרהמשם ים ,לכו
אומרים דרך אגב  :אולי פעם זה יהה אחרת.

אני מציע לכם ,במקום להבטיח שפעם זה יהיה טוב ,ולא

שרהמשפטים יהה הבוחר  לעשות זאת היום; ואם לא 
מחק את התוספת שאיננה משנה את הענין ,ושמבחינת הניסוח
של החוק זהו דבר מכוער מאד ובלתינשמע.

גם האופוזיציה צריכה ללמוד מהאופוזיציה שלהם.



עורכידין שייראו בעיניו כמתאימים לשבת ולמנות שופטים.
זה יהיה פשוט יותר ,כן יותר.

ברור שאחד מהם יהיה שר

המשפטים; זה יה ה טבעי ,ואיננו צריכים לומר זאת .ששה
חבריהכנסת ,מסיעות שונות ,לא מסיעה אחת .מהסיעות הג
דולות תהיה כאן לקואליצה ביאותכוח הגונה למדי .ארבעה
עורכידין ,על מנת שגם שם אפשרי יהיה קצת יותר גיוון,
ושהם יקבעו  כי אנחנו מתנגדים לתוספת הזו ,הקובעת
ששרהמשפטים ,אחרי שעורכיהדין יאמרו מי הם באיהכוח
שלהם ,יבוא ויאמר אם הוא מסכים להם או לא .אז אפשר

לומר בפשטות :שרהמשפטים יקבע שני עורכידין כפי שימ
צאו חן בעניו; זה יהיה פשוט ומובן ,אבל התוכן יהיה כמעט
אותו התוכן כפי שאתם מציעים  אמנם בצורה יותר אינטלי
גנטית ,ללא ספק .וכן דיקן הפאקולטה למשפטים.
אם את זה לא תקבלו ,ותאמרו :מסורבל הדבר ,מוכרח
להיות דבר מצומצם  תשעה  אז אנחנו מציעים לפחות
את התשעה פחות או יותר לפי אותו הקו .ומלבד חברהממ

שלה  כי לא ייתכן שלא יהיה בוועדה אחד מחברי הממשלה

 שיהיה חציחצי לבאיכוח הכנסת ולבאיכוח של
הציבורים שהם הבקיאים ביותר והקרובים ביותר לענין זה
שני שופטים ,שני עורכידין וארבעה חבריהכנסת' כמובן לא
ממפלגה אחת אלא מהקשת של הכנסת.
שני
:

זרח ורהפטיג )הפועל המזרחי(:
כנסת נכבדה .אני מציע ,להוסיף למנין האנשים ,מהם

מורכבת ועדת המינויים ,נציג הרבנות הראשית .אם הסתיי
גותי זו לא תתקבל ,אני מציע שיתוכו של נציג בית הדין הג
דול לערעורים שעל יד הרבנות הראשית.
לפני שאני מנמק את הצעתי ,ברצוני לומר כמה מלים.
יסלח לי חבר הכנסת שפרא ,אולם אינני מקבל את גישתו
האגודאית ,ואפילו הנטוריקרתאית ,שצריך להפריד כך

בין השיפוט החילוני לבין השיפוט הדתי ,ובכלל בין הענינים
החילוניים והדתיים ,הפרדה כל כך גמורה .אני נמנה על מצדדי
השיטה ,שאץ להפריד בין דת ומדינה ,ובין עם ישראל ותורת
ישראל ,ואנו משתדלים עד כמה שאפשר להשפיע בכיוון זה.

אגב ,זה גם לא נכון במציאות  :לא נכון שחברהכנסת
שפירא מסכים שהמדינה לא תתערב לגמרי בענינים הדתיים;
מתערבים ומתערבים ,ולעתים בצורה מאוד דראסטית .ובכן,
מדוע אומרים שאין שום יחסי גומלין ויחסי השפעה בין שני
שטחי החיים הללו ?

ועכשיו להרכב ועדת המינויים .ועדה זו צריכה להיות
מורכבת מנציגי המוסדות הדפרזנטאטיביים ביותר במדינה,

כדי להבטיח שהשופטים יוכלו להיבחר מבין מועמדים שיש
להם אותן הסגולות שהזכרתי בהסתייגות הקודמת שלי .אותן

הסגולות שהתורה מדברת עליהם ,הסגולות האישיות /שהן
העיקר מלבד הידיעה והנסיון .לכן ,כדי לחפש את המועמדים

במ/יגה ,הוא מוסד כל כך רפרזנטאטיבי ,שהכרחי שיתופו של
נצ'יגו בוועדה זו,

נים הראשיים ,לצערי הרב ,בכל זאת מתערבים בפוליטיקה
במידה כזאת שאין הדעת סובלתה .ואני חושב שאם ועדת
המינויים ,בבואה לבחור שופט ,ובקחתה בחשבון כל מיני
שיקולים ,תראה כאחד השיק ,לים את הדברים שבין המועמד

למקום ,את חשבונו שקו עם הדת ,יהיה זה שיקול פסול.
אינני מניח אף לרגע ,וגם חברהכנסת ורהפטיג אינו מניח

ישראל בריהודה )מפ"ם(:
האם הוא מוסד דתי ,אם הוא פוסק להשאר בקואליציה

אף לרגע ,שהרבנות הראשית או בית הדין הגדול לערעורים,

בעלי הסגולות הללו ,רצוי מאוד שיהא נציג המוסדות שהר
כרתי בתוך הועדה .הרבנות הראשית ,המוסד הדתי העליון

או לא

?

לא יביאו שיקולים אלה בדיון .אנו בוחרים שופטים חילוניים

והשיקולים לבחירתם צריכים להיות חילוניים .אינני חושב
שהסתייגותו של חברהכנסת ורהפטיג צריכה להתקבל.

זרח ורהפטיג )הפועל המזרחי(:
חבר ו,כנסת בריהודה ,אני שמח מאוד שחזרת לאיתנך

קחברהכנסת שוסטק ,שהביא את הסתייגויותיו של חבר
הכנסת בגין ,אני צריך לומר ,שבוועדת החוקה ,חוק ומשפט

נאומך הראשון כאן ,והצטערתי שלא השתתפת בעיבוד החוק.
ולכן אינני רוצה להכנס עכשיו בפולמוס אתך.

היה חברהכנסת בגין הרבה יותר משכנע מאשר חברהכנסת
שוסטק ,והרבה מן הדברים שהציע בוועדה התקבלו על דעתנו
ואינם מופיעים בהסתייגויות.

ואתה כבר נמצא אתנו נכנסת ,וגם שמח שכבר נאמת את

ושוב אני חוזר ,שלדעתי אי אפשר לדלג על הרבנית
הראשית ,כשמדברים על המוסדות הרפרזנטאטיביים ביותר
במדינה .למוסד זה יש ערך רב בחוותדעת על מוסריותו ועל
טהורתו של אדם ,ולכן אני מציע שהוא ישתתף בוועדת המינויים.
אט הסתייגותי זו לא תתקבל  ואני חושש שבעקבות
מיעוט המשתתפים בישיבת הכנסת היא עלולה לא להתקבל 
הרי אני מציע הסתייגות אבטואלית ,שישותף בוועדה זו נציג

בית הדין הגדול לערעורים של הרבנות הראשית .טענתי זו
היא לא רק פרינציפיונית ,אלא גם מעשית מאוד .בית הדין

חברהכנסת שוסטק אומר ,שעד עכשיו יש לנו בתימש
פט בלתיתלויים ,והוא לא חסך מחמאות מבתיהמשפט שלנו,
מחמאות שאני מצטרף אליהן בכל לב ,ואני מקווה שהן גט
נאמרו בכנות .אוקם עכשיו רוצה הממשלה להכניס שינוי
כזו' העשוי להטיל ספק באיתלותם של בתיהמשפט ,אומר
חברהכנסת שוסטק.
ובכן ,בתיהמשפט שלנו ,או יותר נכון ,השופטים שלנו,

לא נתמנו עלידי מישהו מן החוץ .כולם נתמנו עלידי הממ
שלה ,ועלידי הממשלה הזוי ברובם המכריע הם נתמנו ע?

הגדול לערעורים הוא מוסד שאושר על ידי הכנסת והוא מטפל

בחוק ניכר של הענינים המשפטיים .ישנה זיקה הדדית בין

ידי שרהמשפטים .ובכלזאת צא וראה :ממשלה

המוסדות האלה ,בין בית המשפט העליון לבין בת הדין

פטים הזה ,שמינו את השופטים שחבוהכנסת שוסטק לם

הגדול לערעורים .נדמה לי שכשמרכיבים ועדה ומשתפים
בה שוטט ט ,עורכידין וחברי כנסת ,לא יתכן שלא לשתף

הוא מודה שאין כמוהם לאיתלות ולהגינות ,אומרים :אנחנו
בכל זאת איננו רוצים להיות ממניםיחידים .שרהמשפטים
בכל זאת רוצה להיות אחד מבין תשעה ,שמתוכם יהלל לכל

את נציגי ב ת הדין הגדול לערעורים .גם הוא מעוניין מבחינה
מעשית ,לההשפיע על הרכב ה שופטים שאתם יצטרך לעבוד
אחר'י כן .אם נותנים לציבור השופטים אפשרות כזאת ,יש
לתת אפשרות זו גם לציבור הדיינים.
נדמה קי ,שאם הצעתי הראשונה לא תתקבל ,אינני רואה

סיבה לאיקבלת הסתייגותי השניה .אין כאן ענין של הכרעה,

 נציג בית הדין לערעורים יהיה רק אתר מעשרה  ,אלא
ענין של השפעת גומלין ,שהיא היום חדצדדית ,ושצריכה
להיות הדדית.

היו"ר י .קליבנוב:
ישנה הסתייגות גם לסעיף משגה ג' ,בנוגע ליו"ר ועדת
המינויים ,האם אחד משני המסתייגים מוכן לנמקה ?
ישראל בריהודה )מפ"ם(:

הדבר מובן מאליו.
יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
כנסת נכבדה .ברשות היושבראש אטפל תחילה כהס
תייגותו של חברהכנסת ורהפטיג ,שהיא בעצם המשך לדב
רים שנאמרו קורם לכן .אני מעריך מאד את ציון קרבתי לא
גודת ישראל ונטורי קרתא ,אבל אני חושב שחברהכנסת ור
הפטיג לבו סמוך ובטוח ,שבענין רצון המדינה להתערב בחיי
הדת אני מוכן קעש,ת אתו הסכם אם הוא יביא בקשה מכל
היהדות ההררית במדינה להפריך את הדת לחלוטין מן המ'
:

דינה ,הרי אני מצדי אשיג את הסכמתה של היהדות החילו
נית לכך .אני את ההתערבות שקנו בחיי הדת ,פשוט אינני

רואה .מאז קום המדינה לא בחרנו רבנים ,קא בחרנו רבנים
ראשיים ,ולא קבענו להם שום תקנות ,ולא התערבנו ; והרב

זו

ושר המש

היותר שלושה אנשים שהוא יכול לסמוך על תמיכתם .מפני
שאין כל חובה של אחריות קולקטיבית על חבריהממשלה
מאחר שאין כאן החלטה שק ממשקה אלא ישיבה של ועדה,
וגם חבריהכנסת אינם חייבים לתמוך בעמדתו של ש< המש

פטים .שאר חמישה חברי הוועדה ,אין לו קשר המשפטים
שום שיח וסיג אתם ואין לו שום אפשרות להשפיע עקיהם.
מה הם השינויים בהרכב הוועדה שמציע לנו חברהכנסת

שוסטק ? הוא מציע ,שיהיו ארבעה ו?א שלושה שופטים ,וכן
הוא מציע ששלושה מתוך ארבעת השופטים האלה לא יהיו
חייבים להיות דווקא שופטי ביתהמשפט העליון .אנחנו מחפ
שים אנשים אובייקטיביים .הוועדה הזאת תמנה שופטים ותק
בע את העקאתם של שופטים בדרגה .אי.ה הגיון ברבר קהו

שיב בוועדה זו שופט ,בזמן שהוא עצמו ,אט איננו שופט
ב'תהמשפט העליון ,יכול להיות מועמד לדיון בפני אותה
ועזה עצמה? מדוע במקרה זה אין צורך באובייקטיביות?
השכל מחייב ,שאם ממנים שופטים כחברי וועדת המינויים,
צריכים שופטים אלה להיות אנשים שהם עצמם אינם יכולים
להיות נושא לדיון בוועדה.
חברהכנסת שוסטק מציע ,שיהיו בוועדה שני עורכי
דין .כיצד ייבחרו עורכידין אלה ועלידי מי  זה לא נאמר
בהצעתו .מה אומרת הממשלה והוועדה ? )עוד אגע בצד האס

תטי של ההצעה כשאענה על דברי חברהכנסת בריהודה(.
הממשלה אומרת ,שמצב ארגון עורכיהדין מבחינה חוקית
וסידורית הוא קקוי כיום .לפי המצב כיום אין חובה על שום
עורךדין להיות חבר הסתדרות עורכיהדין .אחי היסודות

של מקצוע מאורגן מוכר עלידי החוק הוא ,שכל העוסק
במקצוע חייב להיות חבר בו .מצד שני ,כל האורגניזאציה

בתוך

הארגון אינה קבועה בחוק .דבר זה הוא ערטילאי ,מב

חינה משפטים אגודת עורכיהדין היא אחת ממאות האגודות
הרשומות לפי החוק העותומני ,שאין קה תקטן מחייב ואין
לה יסוד משפטי מוצק .הממשלה והוועדה אומרות בהצעה,
שמקצוע זה כשיתארגן ,ישלח שני נציגים קוועדת המינויים.
לעת עתה מוצע כאן הסידור ה/מני שהזכרתי.
ועתה לדברי חברהכנסת בריהודה .בימים

המועטים

שנשארו קנו עד הפגרה הייתי רוצה לשמור גם מעל הבמה
הזאת ידידות לחברהכנסת בריהודה ,ולא רק באוטן פו טי.
אולם אני חושש ,שחברהכנסת בריהודה אמר כמה דברים

רקים מסויימים היא כקריאת רומן ,אני מתכוון לקודכס הפ
ליקי הסובייטי ,אם כי בביצוע אין רומן זה משעשע כל כך.

לכן ביקש ציבור עורכיהדין את הבטחת הדבר הזה ,ואמרתי
להם בתור חבר הוועדה :לא נראית לי הצעתכם ,אולם אם

הדבר יוסיף קכם סיפוק  הרי לשם הרגעת רוחות אני מוכן
לוותר לפעמים על אסתטיקה .נהיה קצת פחות אסתטיים.

היו"ר י .קליבנוב:
כעת נצביע את סעיף  6על כל הסתייגויותיו.

הצבעה

מסוכנים מאד מבחינה ציבורית .הוא הודה ,שכמידה שהוא

יודע ,השופטים אינם שופטים לפי קו מפלגתי ,והסביר לנו
מהו קו מפלגתי; קו מפלגתי הוא ,שאם הנאשם חבר המפ
לגה שלי ,אני מזכה אותו אףעלפי שהוא פושע .אני חושב
שזה לא ק .מפלגתי ,אלא קו קורופציוני .ק .מפלגתי הוא,
ששופט דתי ,כשמופיע לפניו גנב שפרץ לבית בשבת ,מח
מיר בדינו מפני שהוא קא רק גנב ,אלא גם מחלל שבת .את,
הדברים שאתה אמרת על קו מפלגתי  אני תמה לשמע
מפי ישראק בריהודה והייתי ודאי תמה לשמוע אותם מפי
ישראל אידלסון.
קו מעמדי  השופטים שופטים לפי קו מעמדי .במטותא
מכם ,א'נני יודע כמה מחבריהכנסת מכירים את השופטים
שלנו באופן אישי .קי יש המזל להכיר חקק ג1ול מהם אישית.

אני יודע את המאמץ שהם עושים .למי הכנסתם הם שייכים
לפרולטריון .ולפי מה נקבע הקו המעמדי? לפי המוצא ? אביו

של זה היה מלמד כמו אביו של חבר מפ"ם .מהו הקו
המעמדי? מי הם הגבירים היושבים בביתהמשפט? האנשים
האלה באו ארצה כמו כולנו ,כחלוצים ,לפי סוסיפקסים של
חלוצים ולאו דווקא של קאפיטאליטלים ,ולמדו תורה ומשפט
במידה שלמדו בחוץלארץ או בארץ ,ומתוך יכלתם וכשרונם
והגינותם נבחרו להיות שופטים במדינתנו .מה הדיבור הזה
על קו מעמדי ? האם אלה לורדים אנגליים שעלו לכס המשפט
מתוך שכבות פיאודאליות ? מה הדיבורים הללו כאילו השופ

התיקון של חברהכנסת מ .בגין
לא נתקבל.
התיקון של חברהכנסת ח.
לא נתקבל.

רובין לסעיף

מטלגות הקואקיציה ולא בשם מפלגתי .אבל אני מצרי ,אם

אחשוב שהמועמד ממפלגתי פחות מתאים ממועמד של האו
פוזיציה ,אם אחשוב שמ,עמד האופוזיציה הוא אישיות יותר
חשובה ויותר נאמן עלי מבחינה ציבורית וציונית ,לא שהסס
להצביע בעד מועמד האופוזיציה אבל קודם כל צריך קיים
את כל התנאים המנויים כאן .אני מסתכל בספסלי האופוזיציה.
בוודאי לא אפסול חלילה את היושבים שט ,אבל א נני רואה
ביניהם רבים כאלה .לכן עור חזון למועד ,עד לשעת הבחירה.
ואשר לצד האסתטי שבתוספת "אם יתקבל חוק להקמת
לשכת פרקליטים ,וכו"'  אני מודה ומתוודה ,שלא הייתי
רוצה שהחוקים שלנו יכילו בתוכם הוראות היפותטיות ,ולא

תבין

ההצעה של חברהכנסת מ .בגין ,למחוק את המלים
"של ביתהמשפט העליון" ,לא נתקבלה.

ההצעה של חבריהכנסת מ .בגין וח .רובין ,למחוק
את המלים "בחירתם טעונה אישור שרהמשפטים"
לא נתקבלה.

ההצעה של שרהמשפטים וחבריהכנסת מ .בגין

וח .רובין ,למחוק את הפסוק ,,אם יתקבל חוק
להקמת לשכת פרקליטים וכוי" ,לא נתקבלה.

ההצעה של חברהכנסת ז .ורהפטיג ,להוסיף "נציג
הרבנות הראשית" ,לא נתקבלה.

ההצעה האלטרנאטיבית של חברהכנסת ז .ורהפטיג
לא נתקבלה.
התיקון של חבריהכנסת

מ.

בגין וח .רובין לסעיף

) 6ג( לא נתקבל.

סעיף  6בנוסח הוועדה נתקבל.

בוועדת המינויים ,מציע לנו חברהכנסת בריהודה ,שידרו

קול את הדברים לגופם! חברהכנסת בריהודה אומר לנו,
שאילו היינו נוהגים כפי שנוהגים בפארלאמנטים מסויימים,
היינו בוודאי בוחרים איש אחד מהאופוזציה כשהכנסת תצ
טרך קבווור שני חברים לתפקיד זה ,היא תצטרך לתת את
דעתה על אישיותם של המועמדים .אינני מוסמך לדבר בשם

) 6א(

ההצעה האלטרנאטיבית של חברהכנסת ח.
קא נתקבלה.

ט'ם שלנו שופטים לפי קו מעמדי?
ששה חבריהכנסת מכל המפלגות .יש טעם להרכב כזה בווע
דת בחירות ,שהאחר צריך לשמור על השני שלא יזייף ,ואז
אטשר להבין פאריטט כזה .אבל בוועדת מינויים שצריכה לש

לסעיף ) 6א(

היו"ר

י.

קליבנוב:

אנו עוברים לסעיף

.7

אני מעיר את תשומתלב חבריהכנסת ,שאחרי שהצבענו
על הסעיפים הכבדים והעיקריים שבחוק זה  אבקש את כל
המסתייגים ואת המשיבים בשם הוועדה ,להצטמצם עד כמה
שאפשר בדברי ההנמקה.
רשותהדיבור קשרהמשפטים להנמקת הסתייגותו לסעיף
) 7ב(.

שרהמשפטים פ .רוזן:

אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .אני עולה על הבמה כלי
להצהיר ,שאני מסיר את הסתייגותי בנקודה זאת .ברצוני להר
סיף להצהרה זו כמה מלים של הנמקה.
מדובר בסעיף  ,7האומר),, :א( ראה שרהמשפטים שש

למנות שופט ,יודיע על כך ב,,רשומות" ויכנס את הוועדה.
)ב( אלה ו שאים להציע מ.עמר'ם :שרהמשפטים; נשיא בית
המשפט העליון; שלושה חבריהוועדה כאחד" .הסתייגותי.
שאני מסיר אותה עכשיו היתה מכוונת לפיסקה המעניקה קש
לושה חבריהוועדה כאחד את הזכות להציע מועמדים.

מפני שאין כן בחוקי עמי התרב,ת ,להיפך  יש ויש; יש

שאלה זו של האיניציאטיבה בוועדה ,כלומר ,השאלה למי

לפחות עם תרבותי אחר שהקריאה בקודכס הפלילי שלו בפ

יש זכות להציע מועמדים ,העסיקה לא מעט את הוועדה ,והי

סיקר .גם את דעת הקהל ,את ציבור עורכיהדין ואת ציבור
השופטים .תשמעו על כך הסברות מפי יושבראש הוועדה
כשיבוא להשיב על הסתייגויות של חברהכנסת רובץ ,ואיני
רוצה עכשיו להיכנס לכל הפרשה הזאת.
רשמתי את ההסתייגות מפני שבשאלה חמורה וקשה זו

היו הדעות מחולקות גם בממשלה ,ורציתי להשאיר לי את
הזכות להביע דעה מנוגדת לועת רוב הוועדה ,אם יהיה צורך
בכך.
אני מסיר את ההסתייגות ,ואני עושה זאת בלי להתעלם
מהפה בלמאטיקה בהסדר ,שנו כל אחד מחבריהוועדה 
כפי שמציע חברהכנסת רובין  או אפילו שלושה חברי
הוועדה כאחר שאינם נשיא ביתהמשפט העליון או שרהמש

ובסוף דברי אני רוצה לחזור ולומר ,שאני חושב ,שכל
אנשי משפט שמחים ליום הזה שבו יתקבל חוק השופטים,
והממשלה מודה לוועדת החוקה ,חוק ומשפט על העבודה הג
דולה שהשקיעה בהכנת החוק לקריאה השניה והשלישית.

היו"ר י .קליבנוב:
רשותהדיבור לחברהכנסת רובין,
חנן רובין )מפ"ם(:
לסעיף  7יש לנו שלוש הצעות שונות :האחת 

אמ

סור עליה בלי לנמקה ,כי היא מובנת מאליה; אגחנו מציעים,
שההצבעות בוועות המינויים יהיו חשאיות .לא הוסבר לגו

מדוע איאפשר לקבל הצעה זו.

סטים ,יכולים להציע מועמדים .יש מקום גם לדעה האומרת,

ההצעה השניה במסגרת הצעותינו לסעיף  7היא ,שב

שהוועדה צריכה לברור מבין מועמדים ,שעל כשרותם המק

מידה שיופיע שם שמו של מועמד שכשרותו היא היותו "מש
פטאי מובהק" ,אנחנו מציעים ,שהצעה כזו צריכה להתקבל

צועית יעיד נשיא ביתהמשפט העליון ,או שרהמשפטים,או
שניהם יחד .הוועדה ממליצה על דרך אחרת ,ואני יכול לה
ביע רק את תקוותי ,שהדרך שהומלץ עליה עלידי הוועדה
תצדיק את עצמה בעתיד.
אני בכל אופן רוצה כאן להביע את הדעה ,שקשה לשער

שגם את זכות היזמה תהיה לא רק בידי נשיא ביתהמשפט

העליון או שר המשפטים ,שהוועדה 
לעשות זאת לפי הח,ק תאשר את המועמדות של אנשים ,שגם
אם כי היא רשאית

נשיא ביתהמשפט העליון וגם שרהמשפטים התנגדו להם.

אבל אין הדבר מובטח בחוק .התוצאות יכולות להיות גם
אחרות ואנו נצטרך לראות בעתיד אם ובאיזו מידה ,הדרך
שהוועדה מתווה תצדיק את עצמה.
אני הצעתי את ההסתייגות שלי לאור משקל הדעות הנוג
רות שהושמעו גם בוועדה ,גם מחוצה לה וגם בחלקים חשו
בים בבית הזה בכל הבירורים המי קרמים.
בהזדמנות זו יורשה לי

 מפני שאינני חושב שאני

אדבר עוד הפעם בוויכוח זה  להביע את ק רתרוחי העמו
קה על שהגענו ליום הגדול ,שכנראה נקבל את החוק הזה,
חוק השופטים ,שהוועדה בוודאי תיקנה אותו לגבי ההצעה
המקורית של הממשלה ,אך בכל זאת לא התרחקה בכלום מן

היסודות שהונחו עלידי הממשלה.
ועוד מלה אחת על הפרשה החשובה של איתלות השופ

טים .איתלות השופטים היתה מובטחת גם עד עכשיו ,היא
מובטחת קמעשה ברוב המדינות ,גם במשטר שהממשלה 
הרשות המבצעת  ממנה את השופטים .זה נהוג כמעט בכל

העולם לרבות אנגליה .היא מובטחת עלידי זה ,שהשופטים
מתמנים לכל

ימיחייהם

ואיאפשר

להסירם לאחר

מינויים.

על דעת כל חברי הוועדה .הנימוק להצעתנו זו נובע מספי
קותינו לעצם הענין הזה הקרוי "משפטאי מובהק".
ההצעה השלישית היא בקשר לשאלה ,למי מחברי ועדת
המינויים מובטחת הזכות להציע מועמדים ? הצעת רוב הוחג
רה ,לאחר ששרהמשפטים ויתר על הסתייגותו ,היא ,ששלו
שה מחברי הוועדה ,להוציא את נשיא בית המשפט העליון
ושרו.משפטים ,רשאים ''הציע מועמדים .מובן ,שהוראה זו
שוללת למעשה מחברי ועדת המינויים את הזכות האלטנטא
רית של הצעת מועמדים .בשעת הדיונים בוועדת החוקה ,חוק
ומשפט נשמעו נימוקים מוזרים להנמקת הצעה זו .אמרו ,שיש
להגביל את זכות ההצעה של חברי הוועדה ,כדי למנוע את
האפשרות שמועמדים אבנטואלי'ם יתקשרו בעצמם או עלידי
מתווכים עם חבר זה או זה של הוועדה ויווצר מצב של "פרוז

דור"" ,לוביאינג" בלעז .אינני יורע אם תקנה זאת מתקנת
את הדבר .זה יביא רק לידי בך ,שתהיה התרוצצות 'ותר
גדולי /.אם באמת קיימת סכנה של "פרוזרור" .אני מפקפק
אם הנימוק שהושמע מפי מציעי ההצעה ,ששלושה חברי
וערה יוכלו להציע מועמדים ,הוא באמת נימוק אמיתי ומכ
ריע .מה שהוצע כאן קובע ,שהמשקל המכריע בוועדה יהיה
נתון לממשלה ,מפני שאם מתוך שבעה חברי הווע.ה #הגש
ארים לאחר הוצאת שרהמשפטים ונשיא ביתהמשפט העל

יון מהחשבון ,צריכים שלושה חברי ועדה להתאחד עלמנת
להציע מועמד ,פירושו של דבר ,שהפו רוגאטיבה של שר

המשפטים מקבלת משקל רב ומכריע .הוועדה נהפכת עלידי
כך למעשה לוועדה שיכולה לכל היותר הגיד :לא ,גבי הצ
עות שבאות משרהמשפטים ומנשיא ביתהמשפט העליון,
אבל היא נערה שאין לה זכות יזמה להלנה ולמעשה בהצעת

הגדלנו לעשות וחיזקנו א'תקות השופטים עלידי מסירת

מועמדים .אינני הושב שזה טוב ,ולדעתי הרעיון "המהולל"

המינוי לועדת המינויים .אין לי ספק ,שאיהתלות המובטחת

של ועות המינויים נפגם מאוד עלידי הצעה זו.

עלידי ועדת המינויים עולה בהרבה על מידת איהתלות
המובטחת עלידי אישור המינויים בידי הכנסת  אם כי

אינני יכול לתת הסבר אחר לפרוצדורה זו ,אלא שוועדת
המינויים לא באה להקטין את השפעת הממשלה על המינויים.

האישור בוודאי הוסיף פרסטיג'ה חיצונית .בענין זה אין לי
מה להוסיף לדברים שהשמיע חברהכנסת שפירא.

ההצעה כפי שהוצעת עלידי הרוב בוועדה ,הן בקשר להרכב
והן בקשר לזכות ההצעה  באה להסוות את השפעת הממ

שמענו סיפור מפי חברהכנסת רובין בדבר שלושה אנ

שלה ,ואני הייתי מעדיף שנגיד את הדברים באופן גלוי:

שים מועמדים לביתהמשפט העליון ,הוא קשר את מסירת
המינויים לועדת המינויים עם סיפור זה ,אולם  הסיפור
אינו נכון .ועדת המינויים הוצעה עלידי אחת מן הממשלות

שמ,בטהת כאן השפעה מכרעת לממשלה .ברם ,במקום לה

הקודמות כבר בשנת  ,1951ואין לתכנית הוו ולרעיון היסווי
הזה כל קשר עם א .תו סיפור ,ודרך אגב אומר ,שהמעשה לא

היה כפי שרמז חברהכנסת רובין .הנימוקים שהביאו לחש
היית הבאת המועמדים בפני הכנסת היו אחרים לגמרי.

גיד זאת בגלוי ,הולכים בדרכים שאינן משנת את עצם העוב
דה הזאת ,אלא באות רק כרי להסתירה במקצת .אני הייתי
מציע ,לשקול פעם נוספת אם זה דרוש לכם .לדעתי ,יש בזד,
טעם לפגם ,גם מבחינת מעמדם וזכויותיהם של החברים בווע
דת המינויים ,ואינני בטוח אם כל אחד ואחד יהיה מוכן בנ
סיבות אלו לקבל עליו את המינוי לוועדת מינויים.

טוב לפחות ששרהמשפטים ויתר על הסתייגותו .היה

לו תיאבון עוד יותר גדול ,שרק הוא ונשיא ביתהמשפט
העליין יוכלו להציע מועמדים .אבל גם ההצעה הזאת ,שז
כות הצעה קולקטיבית ישנה לשלושה חברים בלבד  גם
היא איננה משנה את העובדה ,שהרוב בממשלה ניסח חוק,

שעיקר תכנו הוא למעשה מינוי השופטים עלידי הממשלה.
אליעזר שוסטק )תנועת החרות(:
כנסת נכבדה .אני מצטער מאד על ששרהמשפטים ויתר
על הסתייגותו' כי אני חושב שבהסתייגותו זו היה ביטוי של
הרגשת איצדק שגעשה בניסוח החוק ,שאפילו זכות להציע
מועמד בוועדת המינויים אינה יכולה להינתן לחבר ועדת
המינויים.

שרהמשפטים פ .רוזן:
אתה צריך ?שמוח שוויתרתי.
אליעזר שוסטק )תגועת החרות(:
פה כתוב שאתה מציע למחוק את המלים "שלושה חברי
הוועדה" .אני חשבתי שאתה מציע ,שלא יהיה צורך בשלושה.
עכשיו אתה מציע שאין אפילו זכות ? שלושה .אם כן ,לפי

הצעת החוק /ברור שלשרהמשפטים תהיה זכות להציע מו
עמדים .לנשיא ביתהמשפט העליון תהיה זכות ,ואני חושב
שיש הגיון בדבר  שחבר ועדה יכול להציע .אין כל סכנה
בדבר הזה ,אם חבר ועדה  או שהוא יהיה אחד השופטים,

הרי זה יכול להיות שיוכל להיות אחד מן השופטים של
ביתהמשפט העליון? או שהיה אחר משני חבריהכנסת אשר
ייבחרו בהצבעה חשאית עלידי הכנסת; או שיהיה זה אחד
משני עורכיהדין אשר ייבחרו עלידי ציבור עורכיהדין.
אם ירצו לשלול מחבר ועדת המינויים אפילו את הרשות
להציע מועמד  דבר שטעון אחר כך בחירה וטעון אישור

של נשיאהמדינה  הריני סבור שיש בכך משום שלילת

חנן רובין )מפ"ם(:
"פריזדור" 

זה לא רע.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
אללי.



ובכן ,מלבר נימוק זה היה להם נימוק רציני

בהרבה מן הענין של חיזור על פתחים .אם רוצים לתת לבית
המשפט אותו מעמד שיש לו ,ומעמד גבוה מזה ,אנחנו צרי

כים לשמור על כבודו .רצוי מאוד שבדרך כלל ?א יוצעו
מועמדים שייכשלו ,אלא שעצם ההצעה תיעשה אחרי שיקול
דעת מרובה .אם זה חשוב לגבי קאנדיואטים שאינם שופטים
עדיין ,על אחת כמה וכמה זה חשוב לגבי שופטים ,שרוצים
להעלות אותם בדרגה .צאו וחשבו :אדם הוא שופט בבית
משפט העליון ,והוועדה מחליטה ברוב דעות שלא לקבל את
ההצעה .לא נדבר על איהנעימות וחוסר הכב.ד הכרוכים בזה,
אבל עלידי זה כבר מערערים את הפרסטיז'ה של השופט הזה

גם במקום שהוא יושב .הדרך הטובה ,הפשוטה והנורמאלית
תהיה  אני מניח  שבדרך כלל יוצעו מועמדים עלידי שר
המשפטים ,שיש לו המנגנון המתאים לברר ולדעת מי ומה,
מה הן התכונות וכל הדברים הכרוכים בכך .אלא שוועדת החוקה
של הכנסת רצתה למנוע אפשרות מאת שר המשפטים ,למנוע

בחירתו של אדם שכל חברי ועדת המינויים רוצים בו .לכן
נתנו אלטרנאטיבה ,שגם נשיא בית המשפט העליון יוכל לה

ציע .ולאחר מכן נתקבלה הצעה ביחס ל 3חברים ביחד.
מכיוון ששר המשפטים הואיל בטובו להסיר את הסתיי
גותו ,והספיקות שהיו לשר המשפטים אני הייתי שותף להן,

ואני יכול לגלות ,שבוועדה אני הייתי גגד הדעה ששאר חברי
הוועדה ,פרט לשרהמשפטים ולנשיא ביתהמשפט העליון יוכלו

להציע  אולם זה התקבל בתורת פשרה בין אלה שאמרו
שכל חבר ועדה יוכל להציע ,ובין אלה שאמרו ששום חבר
ועדה לא יוכל להציע ,מלבד שרהמשפטים ונשיא ביתהמשפט

העליון

זכות אלמנטארית של חבר בוועדת המינויים ,ואני מציע איפ,א
לקבל את הסתייגותו של חברהכנסת בגין ,שבל חבר הוועדה
רשאי להציע מועמדים לשופטים.

ולכן אני כמובן אצביע בעד הצעת הוועדה! וכן אין
הסתייגות לשרהמשפטים ,אבל אני מבקש לדחות את הסתיי
גויותיהם של חבריהכנסת רובין ושוסטק.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(;
כנסת נכבדה .ראשית ,אני רוצה להתנגד להצעתו של

היו"ר י .קליבנוב:

חברהכנסת רובין ,שההצבעה תהא חשאית לפי עניות דעתי

יש כאן איהבנה שנטינו לסלק אותה בוועדה .מה פירוש
הדבר?  שיושבת ועדה מצומצמת ,שכל הרכבה הוא תש
עה! על פי רוב יושבת הוועדה בהרכב יותר קטן; דנים על
מועמדות של איש ,מתווכחים ,מבררים ,מי בעד ומי נגר.

אחרי שגמרו את כל הבירור ,פורש כל אחד ואחד לפינת

ומכניס פתק .הטעם של הצבעה חשאית הוא ,שאנשים
לא יפחדו לגלות את דעתם ,ולכן נותנים להם את הנו
חיות הזאת של הצבעה חשאית .אבל בוועדה זאת  אני

מקווה שגם אילו היו מקבלים את הצעתו של חברהכנסת
רובץ לא הה הדבר מביא לידי תוצאות ,אבל באופן טבעי
זה עלול להביא לתוצאה פשוטה :אדם יגיד ברישגלי :אני
בעד אדם פלוני ואחרכך יכניס פתק :אני מתנגד .כמה חן

אני מעמיד להצבעה את הסתייגותם של חבריהכנסת בגין
ורובין לסעיף ) 7ב(.

הצבעה
התיקון של חבריהכנסת מ .בגין וח .רובין לסעיף
) 7ב(  לא נתקבלו.

היו"ר י .קליבנוב:
אני מעמיד עכשיו למנין את ההסתייגות הראשונה של חבר
הכנסת רובין לסעיף ) 7ג( ,שבמקום המלים" :על דעת שלושה
רבעים ממספר חבריה שהשתתפו בהצבעה" ,יהיה כתוב" :על
דעת כל חבריה שהשתתפו בהצבעה"; את הסתייגותו השניה
של חברהכנסת רובין ,להוסיף את המלים" :הצבעות הוועדה
יהיו חשאיות".

וכמה טעם טוב יש בזה  אני משאיר לחברי הבית לשפוט.
בענין ההצעה; לוועדה היה ידוע ,שהמתנגדים העיקריים
לכר שתהא זכות לכל חבר הוועדה להציע מועמדים ,היו
שופטי ביתהמשפט העליון  והם ברובם מועמדים להיות
חברי הוועדה הזאת .ומלבד הנימוק הזה ,של "פריזדור" 

אני מקווה שלא יהיה "פריזדור" בוועדה ,ושגם המלה הזאת
לא תקנה שביתה בשפתנו.

הצבעה
התיקון הראשון של חברהכנסת ח .רובין לסעיף
) 7ג( לא נתקבל.

התיקון השני של חברהכנסת ח .רובין לסעיף
) 7ג( לא נתקבל.
סעיף

ר,

בנוסח הוועדה ,נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
לסעיף ) 8א( הסתייגות לחברהכנסת ורהפטיג.

אנחנו חושבים שהתואר נשיא צריך להיות שמוי לנשיא
המדינה ולנשיא ביתהמשפט העליון .כך שגם ברשות המ
בצעת של המדינה וגם ברשות השופטת ,יהיה התואר נשיא

אני מוותר על ההנמקה.

שמור רק לנשיאהמדינה לנשיא ביתהמשפט העליון .היה

זרח ורהפטיג )הפועל המזרחי(:

היו"ר י .קליבנוב:
ההסתייגו

ת

לחברהכנסת ורהפטיג

לסעיף ) 8ב(.

זרח ורהפטיג )הפועל המזרחי(:
אני מוותר על ההנמקה.

היו"ר י .קליבנוב:
בסעיף זה הסתייגות לחברהכנסת וילנר ,כיוון שאיננו
באולם ,נצביע עליה ללא הנמקה.

הצבעה

התיקון של חברהכנסת ז .ורהפטיג לסעיף ) 8א(
לא נתקבל.
התיקון של חברהכנסת ז .ורהפטיג לסעיף ) 8ב(
לא נתקבל.

התיקון של חברהכנסת מ .וילנר לסעיף ) 8ב(
לא נתקבל.
סעיף

היו"ר

י.

,8

בנוסח הוועדה ,נתקבל

קליבנוב:

בסעיף  9הסתייגות לחברהכנסת י ,שפירא.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
בשורה של סעיפים נקבע בחוק ,שפעולות אדמינסטרא

טיביות מינויים ,פעולותיו של שר המשפטים צריכות להיע
שות בהתייעצ ת עם נשיא ביתהמשפט העליון .אולם בסעיף
 9נקבע ביחס למינויים של נשיאים ונשיאים תורניים של
בתימשפט ,שהמינוי עלידי שר המשפטים צריך להיעשות

בהסכמת נשיא בית המשפט העליון .אני חושב שזה איננו
בהתאמה עם כל מיבנה החוק ועם כל הסמכויות המוענקות
לשר המשפטים .יתר על כן ,אני חושב שזו הטלת פונקציה
אדמיניסטראטיבית ללא כל צורך על נשיא ביתהמשפט העל
יון .הוא אינו צריך לקבל אחריות פארלאמנטארית בקשר עם
ענינים אדמיניסטראטיביים .הכנסת תובעת אחריות פארלא
מנטארית משר המשפטים בעד כל פעולה אדמיניסטראטינית
לא נוכל ולא נרצה לתבוע זאת מנשיא ביתהמשפט העליון.
נשיא ביתהמשפט העליון יכול וצריך לשמש רק בתפקיד
מייעץ בלבד.
לכן אני מציע ,להחליף בסעיף זה את המלים :בהסכמת
נשיא ביתהמשפט העליון ,ולכתוב" :בהתייעצות עם נשיא
ביתהמשפט העליון".
עלי להגיד ליושבראש הבית ,שאני חיזרתי על פתחי
חברי ועדה שונים ,וביקשתי להגן על עמדת הרוב ,אך לא

מצאתי מי שיהא מוכן לכך .אני פונה בזה בבקשה שניה
לחברהכנסת רובין ,שיגן על עמדת רוב הוועדה.

היו"ר י .קליבנוב:
לפני שאתן את רשות הדבור לחברהכנסת רובין להגן
על עמדת רוב הוועדה ,אבקש את חברהכנסת שוסטק לנמק
את

הסתייגויותיו.

אליעזר שוסטק )תנועת החרות(:
כנסת נכבדה .אנחנו מציעים שבביתמשפט מחוזי ובבית
משפט שלום לא ישתמשו בתואר נשיא ,אלא אבביתדין.

איזה הגיון בתואר נשיא לביתהמשפט המחוזי או לביתמשפט
השלום ,אילו הנשיא של ביתמשפט השלום היה שופט יותר

גב ה מדרגת שופטשלום ,ואם היה שופט מחוזי והוא צריך
לשמש נשיא! לשופטיהשלום .אך היאיל והם באותה דרגה,
אנחנו חושבים שצריך להשתמש בתואר היהודי המקורי של
אבביתדין.

שרהמשפטים פ .רוזן:
גם נשיא הוא תואר יהודי מקורי.

אליעזר שוסטק )תנועת החרות(:
אבל אנחנו אומרים שצריך לשמור על התואר נשיא רק
בשביל נשיא ביתהדין העליון.
נוסף על כך אנחנו מציעים למחוק את המלים "יתמנו
עלידי שרהמשפטים בהסכמת נשיא ביתהמשפט העליון",
ובמקומן יבואו המלים " :יתמנו עלידי ועדת המינויים ,אי
עלידי נשיא ביתהמשפט העליון לבדו".
להנמקת שיטתנו .אנחנו רוצים שבכל הצורה הזו
יהיה רישומה של הרש ת המבצעת ניכר במערכת השיפוט,
אכילו לא במינוי ראשי בתימשפט בבית המשפט המחוזי
או בביתמשפט השלום ,אנחנו חושבים שבכל צורה צריכה
להתבטא איהתלות הזאת ברשות המבצעת.
לכן אנחנו חושבים שגם בענין זה צריך למסור תפקיד
לא

זה אך ורק בידי נשיא ביתהמשפט העליון ולא בידי שר
המשפטים.

חנן רובין )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
כנסת נכבדה .אני מודה בזה שהיססתי מאד להופיע בשם
ר ב הוועדה ,לא מתוך זה שאינני מעז לעמוד בוויכוח מסביב
לשאלה הנידונה עם חברהכנסת שפירא ,אלא מתוך הנסיון
המר שהגנתי על עמדת הרוב עשויה להכשיל את הרוב.

הסוסי אינם באים ,איפוא ,בגלל תוכן הדברים ,אלא בגלל
הרוח השוררת בבית זה ,בו עלולה להיכשל הצעה נכונה
בשל השתייכ תו המפלגתית של המציע לאותן המפלגות
האופוזיציוניות .אבל אבקש את חבריהכנסת להעלים עין
לרגע מע בדה זו ,מי המובר בשם הוועדה ,ולשים לב רק
לעובדה של מה ה א הענין שבו מדובר.
מה מציע חברהכנסת שפירא? הוא מציע שהנשיאים של
בתיהמשפט המחוזיים וביתהמשפט העליון ,וכן שופטי שלום
ראשיים ,ימונו מבין השופטים של אותו ביתמשפט עלידי

שרהמשפטים.

הנמקתו היתה לדעתי "מקורית" .הוא טוען שפעולה זו
היא פעלה אדמיניסטראטיבית .אם אני לוקח את המושג פעו
לה אדמיניסטראטיבית במובן המקובל  הרי זה נכון .אבל כל
מינוי של שופט שעבר את ועדת המינויים _ מהווה פעולה
אדמינ סטראטיבית .אם הוא הצליח להיבחר לנשיא ביתהדין
העליון  זו עמדי .נכונה מאד .אני חושב שרוב הוועדה הת
נגד להצעת חברהכנסת שפירא ,בצדק ,מתוך סיבה פשוטה:
מ נוי של שופט לנשיא ביתהדין  הוא הדין גם לגבי מינוי
של ש פט שלום לשופט שלום ראשי ,או שופט מחוזי לנשיא
תורני של ביתהמשפט המחוזי  הרי כל אלה הן פעולות
של מינויים ,העלאתם בדרגתם ,גם בדרגתם המשפטית וגט

בדרגת המשכורת .מן הצדק הוא שבענין זה לא תהיה הש

פעה יחידה וקובעת לשרהמשפטים ,כי פירוש הדבר לפגוע
באופן ממשי מאד באיתלותו של השופט  דווקא אותו

היו"ר י .קליבנוב
אנו עוברים להצבעה.

הדבר שרצה ,כביכול,למנוע אם שופט ביתהמשפט המחוזי
יודע ,כי הקובע היחידי והמכריע במינויו לנשיא תורני הוא
שרהמשפטים
אופן שפיטתו.



הצבעה
התיקון של חברהכנסת מ .וילנר לסעיף
לא נתקבל.
התיקון של חברהכנסת מ .בגין לסעיף
לא נתקבל.

הרי יש בזה משום השפעה אפשרית על

עתה לגבי הנימוקים שנאמרו עלידי חברהכנסת שוסטק;
הביטוי נשיא לגבי שופטים המשמשים יושביראש של בתי
דין ,הספיק להשתרש ,ואין צורך לשנות אותו .אין אגו
מציעים ,איפוא ,לשנ ת את הקיים.
אשר למינויים של נשיא תורני ,או נשיא ביתמשפט

שעליו לעבור את ועדת המינויים  זה אולי יותר מכפי
שדרוש ,ומוטב להסתפק בענין זה בפעולה משותפת ,כפי
שהוצע עלידי הרוב ,שנשיא ביתהמשפט העליון יחד עם

לא נתקבל.
סעיף  ,10בנוסח הוועדה ,נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
אנו עוברים לסעיף .11
בסעיף זה אין הסתייגויות.

הצבעה

שרהמשפטים ימנו את הנשיאים.

היו"ר י .קליבנוב:
היו"ר

.9

י.

קליבנוב:
הצבעה

התיקון של חברהכנסת י .שפירא' נתקבל.

סעיף  ,12בנוסח הוועדה ,נתקבל.

התיקונים של חברהכנסת מ .בגין  לא נתקבלו.

היו"ר י .קליבנוב;

התיקון של חברהכנסת מ .וילנר לא נתקבל,

בסעיף  13הסתייגות לחברהכנסת ורהפטיג.

סעיף  ,9בתיקונו של חברהכנסת י .שפירא נתקבל.

זרח ורהפטיג )הפועל המזרחי(:
הסתייגותי לסעיף זה מתייחסת לניסוח

היו"ר י .קליבנוב:

בלתימוצלח,

משום שאני משוכנע שגם המנסחים אינם מתכוונים לאחרת

.10

ישנן הסתייגויות לחבריהכנסת חת ובגין לפיסקא
לחברהכנסת הררי לפיסקא בי ,ולחברהכנסת וילנר ,המציע
א,

למחוק את הסעיף כולו.

ממד .שאני מתכוון לו .אולם משום "הרחק ממך לזות שפתיים"

מחוק השופטים ,אני מציע לכתוב" :אין על השופט מרות
בניאדם בעניני שפיטה זולת מרותו של החוק" .אינני מניח

שלשופט לא תהיה מרות של מצפונו ,של אמונתו ,אך מהבר

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
חברהכנסת חת ביקשני למסור ,כי הוא מסיר את הס
תייגותו.

היו"ר

,11

בנוסח הוועדה ,נתקבל.

לסעיף  12אין הסתייגויות.

הצבעה

אנו עוברים לסעיף

10

התיקון של חברהכנסת י .הררי לסעיף 10

סעיף

אנו עוברים קהצבער .על ההסתייגויות בסעיף

10

בזה שלא יקבל מרות של בניאדם .מאחר שלכך מתכוונים,

יש לכת ב זאת בצורה ברורה ולא בצורה מעורפלת כזו שיוכל
להתפרש באופן שונה.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
י.

קליבנוב:

אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .הצעתו של חברהכגסת

רשותהדיבור לחברהכנסת שוסטק.

אליעזר שוסטק )תנועת החרות(:
אני מוותר על ההנמקה.

היריד י .קליבנוב:

ורהפט ג לקויה בחסר ויתיר .חסר בהגדרה שלו "אין על שופט
מרות בניאדם" .בוודאי שיש על השופט מרות בני אדם ,כי
הוא צריך לשרת את צבא ההגנה לישראל אם כטוראי או
כקצין .חסרות אצלו המלים ,,בענ גי שפיטה" .איננו מדברים
על דברים ערטילאיים .אנו מדברים על מרות ,שלטון .בוודאי

רשותהדיבור לחברהכנסת הררי .הוא איננו.

שש עליו מרות בעניני מצפון ,בעניני אמונה ודת בין בני
אום למקום ,אנו מדברים על מרות במובן חילוני ,אך ורק

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:

במובן חילוני .אין על השופט מרות בעניני שפיטה זולת מרו
תו של החוק .לכן אני מבקש לוחות את הסתייגותו של חבר

הוא אמר

לי

שהוא עומד

ע<

הסתייגותו.

היו"ר י .קליבנוב:
אנו נראה את הסתייגותו כאילו הוא נימקה.

רשותהדיבור לחברהכנסת וילנר .הוא איננו .הוא מציע
למחוק את כל הסעיף.
רשותהדיבור לחברהכנסת שפירא.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
אני מבקש לדחות את כל ההסתייגויות.

הכנסת ורהפטיג.

זרח ורהפטיג )הפועל המזרחי(:
יש להוסיף את המלים "בעניני שפיטה".

היו"ר

י.

קליבנוב:

אנו עוברים להצבעה.

הצבעה
התיקון של חברהכנסת ז .ורהפטיג לסעיף
לא נתקבל.
סעיף  ,13בנוסח הוועדה ,נתקבל.

13

היו"ר י .קליבנוב:
בסעיף  14ישנן הכתייגוי .ת לחבריהכנסת בגין ורובין.
אנו מוותרים על ההנמקה.

חנן רובין )מפ"ם(:
ברצוני לומר רק פסוק אחד .הכוונה היא שעניני הנוהל,
שהם חדשים למדי ,ייעשו בצ ,רת תקנות ,עלמנת שיתפרסמו
ברשומות ויהיו ידועים לכל המעוניינים.
יעקב שפירא )בשם הרוב בוועדת החוקה ,חוק ומשפט( :
אין ספק שדברים של נוהל במובן של פרוצדורה נקבעים

ממילא עלידי תקנות .נוהל זה כולל אדמינסטראציה יומיומית.
לא ייתכן בכלל לסדר נוהל לפי תקנות המתפרסמות ברשומות.
זוהי עבודה יומיומית .ומי הוא הבעלבית על הדבר ?  שר
המשפטים .לכן אני מציע לדחות את ההסתייגות.

היו"ר י .קליבנוב:
.14

הסעיפים

15

אין הסתייגויות.

חנן רובין )מפ"ם(:
אני מוותר על ההנמקה.

ו ,16בנוסח הוועדה ,נתקבלו.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
אני מתנגד להסתייגותו של חברהכנסת רובין.

הסתייגות לחברהכנסת בררבהאי.

דוד בררבהאי )מפא''י(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .הסתייגותי היא פשוטה
מאד וברורה מאד ,ואינה דורשת הסברה .אני רוצה להגיד רק
כמה מלים להנמקה.



היו"ר

שנה .בהסתייגותי אני מנסה לעשות דרוג

גם בדרגות הנמוכות האלה .על הגיל המאכסימאלי של  70שנה,
הרי תיסתם עלידיבך במידה רבה האפשרות של עליית הדור
הצעיר שלנו בארץ ,דור המשפטאים ,למשרות של שופט.

זוהי הסתייגותי ,ואין מאחוריה הפעם שהם הנמקה פולי
טית וש ם אידיאולוגיה מיוחדת ,אלא שאלת נוחיות ונסיון
ומתן שאנסה לדור הצעיר ש;נו.
יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
כנסת נכבדה .מפליא הדבר שחברנו בררבהאי ,שהוא
אופטימיסט מושבע ,נבהל פתאום מפני הזיקנה ,והוא חושב,

י.

נצביע.
התיקון של חברהכנסת ח .רובין לסעיף
נתקבל.

של גיל

הקיצבה ולהתאימו לדרגות השונות של השופטים .אני אומר
שג ל הקיצבה של שופט עליון יהיה   70שנה ; של שופט
מחוזי   65שנה; של שופטשלום   60שנה .מהי הכוונה?
אני יוצא מנקודת הנחה ,שההתאמצות הפיזית הנדרשת בדר
גות יותר גבוהות היא יותר קטנה מאשר בדרגות הנמוכות,
ואני חצה להשתמש בצורה מאכסימאלית בנם וגם וכשרונם
של השופטים שהגיעו לדרגות הגבוהות .מצד שני אני רוצה
לפתוח פתח לאפשרות לרענן את הרכב שופטיהשלום ושופ
טי ביתהמשפט המחוזי עלידי כוחות צעירים ,כי אם נשמור

קליבנוב:
הצבע ה

החוק קובע גיל קיצבה כללי בשביל כל השופטים והוא
70

17

היו"ר י .קליבנוב:

היו"ר י .קליבנוב:
לסעיף

בררבהאי.

לסעיף  18יש לי הודעה ,ששרהמשפטים מסיר את הס
תייג תו .נשארת איפוא הסתייגותו של חברהכנסת רובין.

הצבעה

17

בגיל שישיםששיםוחמש לפנס ה.

אני מבקש איפ א לדחות את הסתייגותו של חברהכנסת

התיקון של חברהכנסת ד .בררבהאי לסעיף
לא נתקבל.
סעיף  ,17בנוסח הוועדה ,נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
לסעיפים

כוחו אתו ובינתו טובה ,שהרי "זקני תלמידי חכמים ,כל מה
שמזק נים דעתם מתיישבת על ידם"  ,אני חושב ,שאננו יכו
לים להרשות לעצמנו את המותרות האלה לשלוח שופטים

הצבעה

התיקון של חברהכנסת ח .רובין לא נתקבל.
סעיף  ,14בנוסח הוועדה ,נתקבל.
16

ויהיה הבל מאד ששופט שהתמנה  ושופט בגיל שישים

נצביע.

הצבעה



שאינו קיים .לפי דבריו ניתן לחשוב שאצלנו יושבים בבתי
המשכט אנשים זקנים .לא מנ ה ולא מקצתיה .גם אם יקבלו
את דעתו של חברהכנסת בררבהאי ,לא יהיה את מי לרענן,
כי גלם של שופטי בתיהמשפט ה א הרבה יותר נמוך מאשר
הגיל שמדבר עליו חברהכנסת בררבהאי.
לגופו של ענין ,אין לנו רי:וי גדול כזה של מועמדים,

היו"ר י .קליבנוב:

התיקון של חברהכנסת מ .בגין לא נתקבל,

15

זקנים ,יתר על כן ,עבודתו של חברהכנסת בררבהאי בכנ
סת הרחיקה אות ,קצת מנתיהמשפט ,והוא רואה לפניו דבר

אליעזר שוסטק )תנועת החרות(:

אנו עוברים להצבעה על סעיף

שיה די שהוא שופט שלום בן שישים ,צריך ללכת כבר למושג

18

לא

סעיף  ,18בנוסח הוועדה ,נתקבל.

היו"ר

י.

קליבנוב:

לסעיף   19הסתייגות לחבריהכנסת שוסטק ורובין,
אליעזר שוסטק )תנועת ההרות(:
מוותר על ההנמקה.

חנן רובין )מפ"ם(:
כנסת נכבדה .אני רוצה להגיד ,שבהדפסה חל שיבוש קל,
הצעתי לא באה במקום כל סעיף  ,19אלא רק במקום אותו
חלק המתחיל במלים" :אולם" ...אני מע ר זאת למען הדיוק.

מהו ההבדל בין הצעת הרוב ובין הצעתי  .הצעת הרוב
אומרת שוכט רשאי למלא באורח זמני תפקיד אחר נטעם
הממשלה או תפקיר צ בורי אחר ,אם לדעת נשיא בית הדין
העליון אין הדבר פוגע במעמדו של הש פט .לעומת זה מצי
עיט אנו במקום המלים האלה מלים אחרות :במידה שלא נקבע
אחרת בשום חיקוק ,לא ימ,א שופט תפקיד קבוע או זמני,
מלבד התפקידים הקשורים בתפקידו כשופט.
:

כאן יש ענין שהוא בעל חשיבות לא קטנה ,מבחינת של
איתלותו של השופט .הרוב מציע דבר כשוט ,שביום בהיר

לחיק גם את ההגבלה הזאת ,ששופט לא יעסוק בפעילות מפ
לגתית ,למען הבטחון הציבורי שלא תהא שוב השפעה מפלג

אחד יכולה הממשלה להטיל על שופט תפקיד אחר ,והוא ימ

תית על פעולת השופטים.

לא זאת כך או אחרת ,ואחר כך יחזור לתפקידו כשופט.
לא יתכן ,שהרי אם קיבלתם מקורם החלטה ,ששופט יכול לך

זי.

כות על לדי מינוי מצר שרהנישפטים בתכקיד של נשיא ביה
הדין או בתפקיד של נשיא תורני ,עכשיו אתם רוצים לתת

לממשלה אפשרות לתת מינויים ממינויים שונים עם הכנסות
מהכנסות שונות )שופט ,בקי שהדבר יפגע במעמדו של האיש
כשופט ,וזה נעשה בצורה כה רחבה שכמעט שאין בכך כל
הגבלה ,אלא שהמועמד יסכים לכך; וההגבלה השניה ,שנשיא
בית הדין יחשוב ,שאץ זה פוגע במעמדו בשופט .אבל יש הרבה

כן אנו אומרים ,שאם ישנה רשות לשופט למלא באורח
ומני גם תפקידים אחרים מטעם המדינה ,שהוטלו עליו בהס
כמתו ובהסכמת שרהמשפטלם ,הרי אנחנו מציעים שתחייב

לכך גם הסכמת נשיא בית המשפט העליון; גם כאן מאותו
ההגיון שלנשיא בית המשפט העליון תהא השפעה גם בענין
זה ,ולא רק לממשלה המטילה עליו התפקידים הש,נים ,ושרק

בהסכמתו יוכלו להטיל על שופט למלא תפקידים אחרים
מטעם המדינה
כן אנו מציעים ,שכל זמן שהשופט ממלא תפקיד אחר

העלאות ומינויים שאינם צריכים "לפגוע" דוקא במעמדו של
האיש כשופט .ובמקרים מסוג זה אין נשיא בית המשפט העל
יון יכול להתערב ,כשהדבר הזה אינו פוגע באופן ישיר במע
מדו בתור שופט .אם ,נניח ,באותו זמן שאלם ממלא תפקי
של שופט יקבל תפקיד נוסף שאין לו קשר עם תפקידו כשו

במדינה מלבר תפקידו כשופט ,לא יוכל לשבת בדין ,אלא אם
נשיא בית המשפט העליון הורה אחרת .איננו שוללים מה
מדתה להטיל על שופטים תפקידים למען המדינה .אנחנו יוד
עים שמדינות רבות בעולם מטילות על שופטים תפקידים

פט ,אבל 'יש בזה הכנסה נוספת :אמנם זה אינו פוגע לפי

השובים במדינה ,אבל אנחנו בכלזאת תובעים לקבוע את

דעתי במעמדו כשופט ,אין בזה כל ערבוביה של תפקידים

ההגבלה ,שבזמן שהשופט ממלא תפקיד אחר במדינה ,לא יוכל
לכהן גט בביתהמשפט ,אלא אם כן נשיא ביתהמשפט העליון

ואין איפוא מקום להתערבות נשיא בית המשפט העליון ,אב,
יש בזה טעם לפגם ,כי השופט שואף להגיע לתפקידים נוספים
ואולי גם מתחת לסף הכרתו רוצה להגיע בשפיטתו לעמדות
הממשלה עלמנת לזכות בכל מיני מינויים .אני חושב ,שזה
אחד הפגמים הרציניים בחיק הזה ,אחד הפגמים המבטל

למעשה הרבה ממה שנאמר על א תלות השופט זהו סעיף
המאפשר מתן פרסים לשופטים צייתניים; אם הממשלה רוצה
בכך ,ואנחנו בהחלט מציעים לבטל זאת ,הנוסח שאנו בחרנו
בו הוא כה עצור וכה זהיר ,שאיני חושב שמישהו יכול
להתנגד לו .אנחנו אומרים ,שבמידה שיש הוראות מסויימות

בחוקים אחרים ,למשל חוק הבחירות לכנסת השניה ,לפיו
משמש שופט עליון כיושבראש ועדת הבחירות  ,במידה

שיש חוקים שונים המטילים על השופטים תפקידים שנ'ט,
אדרבא ,יקבלום עליהם ,אבל לתת יפוי כוח לשר המשפטים

מחוץ לחוק ,עלידי ניסוח מתחמק ומתחכם גם יחד לתת
לשופטים מינויים ממינוים שונים עם הכנסות נוספות ובל
עדיהן  אני חושב שהדברים האלה אינם מתאימים ,ואני
מציע לא לקבל החלטה הפוגעת למעשה בכל היסודות של

איתלות השופטים ושוויון ביניהם.

אליעזר שוסטק )תניעת החרות(:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .לסעיף   19אנח:ו
מציעים ,שלפני המלים "שופט לא יהיה חבר בכנסת או במו
עצה של רשות מקומית" יבואו המלים" :לא יעסוק שופט

בפעילות פוליטיתמפלגתית" ,וכמו כן הצענו גם שתי הגב
לות לחברות בכנסת וברש ,ת מקומית .כשאנחנו אומרים
יעסוק שופט בפעילות פוליטיתמפלגתית"; אץ אנו מתכוונים
בזה לשלול את זכות השופטים להשתייך למפלגות; אבל אנו
אומרים ,שבתקופת כהונתם כשופטים צריך להיות בחוק אי
סור מוחלט להתעסק בפעילות פוליטיתמפלגתית .אני חושב
שהערה זו חשובה בחיי מדינתנו .אין זאת א מרת שהנסיון
,,קא

עד עתה היה חסושלום כזה שאפשר היה למצוא ממול בשופ
טים שלנו שהתעסקו בפעילות פוליטיתמפלגתית ,אבל כפי
שכבר אמרתי קודם ,חוק זה יוצר שינויים רבים מאוד במע
מדם הבלתי תלוי של השופטים לפי חוק זה תהיה רבה וני

כרת השפעת הממשלה והרשות המבצעת של מערכת המשפט.
אנחנו רואים ,שלפי הסעיפים שנתקבלו כבר היום בהצבעה
בכנסת ניתנות זכויות גדולות מאד לשר המשפטים ולממשלה

בשטח פעולת השוקטים .לאור זה יש ,לדעתנו; הכרח להכניס

מצא אפשרות כזאת והורה שיכול הוא למלא גם תפקיד של
שופט .אנחנו חושבים שהדברים האלה הם הגיוניים ביותר

ובזאת איננו מגבילים לא את פעולת השופט ולא את זכות
המדינה להשתמש בו גם לתפקידים אחרים.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
כנסת נכבדה .אני חושב ,שהדברים האלה מחייבים קצת
הבהרה .להווי ידוע לחברי הבית ,שהעיקרון הכלול בהצעתו

של חברהכנסת שוסטק; ששופט לא יוכל לעסוק בפוליטקה,
היה מקובל והוא מקובל על כל חברי הוועדה .אם רוב הווע
לה לא קיבל את ההסתייגות הזאת ,הרי מפני זה שהמלים

"פעילות פוליטיתמפלגתית" הן מאד בלתי ברורות מבחינה
משפטית .אנחנו רואים הערובה בסעיף הבא אחרכך בחוק
והאומר ,שאחד הנימוקים להעברת שופט מתפקיוו הוא ,אט

ביתהדין המשמעתי חושב  ואין שום קודכס לזה  שה
שופט נהג באופן שאינו הולט את תפקידו כשופט בישראל.

עצם הדבר הזה הוא בטחון גמור ,ששופט לא יעסוק בפולי
טיקה במובן המקובל של המלה הזאת.
מאידך גיסא ,לא יכולנו להטיל על שופטינו ,או יותר
נבון ,לא יכולנו להטיל על המדינה ועל תושביה את החומרה

שמציע חברהכנסת שוסטק .אינני מבין ,מדוע שופט בית
הדין העליון דאגלס יכול לנאום באסיפות לטובת ,המגבית
המאוחדת; ושופט שלנו פסול מלעשות זאת.

אליעזר שוסטק )תנועת החרות(:
מגבית מאוחדת בשביל ישראל ,לא בשביל אמריקה.
יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
על אחת כמה וכמה .השופט דאגלס אינו פוגע בתפקידו
כשהוא מדבר בשם המגבית המאוחדת בשביל ישראל ,אבל
לשופט יהודי אסור .מוח חריף מאד נחוץ כדי להגיע למס
קנות כאלה .אנחנו רוצים בשופטים גם בלתיתלויים וגם מעו ,

ריבו בציבור .שופטים יכולים וצריכים להשתתף בחיים הצי
בוריים ,בהפצת השכלה לעם ,במוסדות צדקה וחסד .מדוע
שופט איננו יכול להיות חבר בוועד חינוך?

הכנסנו סייג ,שגם שרהמשפטים וגם נשיא ביתהמשפט
העליון יהיו טבורים שאין בדבר זה משום פגיעה במעמדו של
האדם כשופט.

נשאלת שאלה :האם מותר לשופט מסויים להיות חבו
יישב שרהמשפטים ענ
ועדת חינוך של מעברה פלונית?
נשיא ביתהמשפט העליון ,ואם יחליטו בחיוב ,יביא שר
המשפטים להסכמה עם האדם העומד לקבל את התפקיד.



איננו רוצים לשים את שופטינו בנרתיק ולהעמיד מחיצד

ביניהם לבין העם .אין לנו כוחות מרובים כשופטים ,ואין
לנו אפשרות לוותר מראש על כל עזרתם ועל שיתוף הפעולה

ביניהם לבין הציבור .ונוסף על כך ,אנו חייבים ללמוד משהו
מנסיון חמש השנים ,כשלא היתה כל הגבלה חוקית ,והשופ
טים לא חרגו ממסגרת זו כלל ועיקר.

היו"ר

י.

קליבנוב:

אנו עוברים להצבעות בסעיף
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הצבעה
התיקונים של חברהכנסת
לא נתקבלו

מ.

התיקון של חברהכנסת
לא נקבל.
ח.

בגין לסעיף

19

רובין לסעיף

19

הצעתו של חברהכנסת מ .וילנר ,למחוק את המלים:
"אולם רשאי היא" וכוי ,לא נתקבלה.

מעיף  ,19בנוסח הוועדה ,נתקבל

היו"ר

י.

אתן דוגמה :שרהמשפטים זה או אחר מחליט מתוך
סיבות "מנהליות" ,שיש צורך דחוף להקים ביתמשפט מחוזי"

בעיןחוסוב ,והיות ושופט מסויים בתלאביב אינו רצוי לו

 ואנו יודעים שהממשלה שלנו מבקרת לא פעם פסקידין
של שופטינו  הוא מעביר אותו לביתהמשפט המחוזי בעין

חוסוב ,וממנה אותו אפילו לנשיא ביתהמשפט המחוזי והוא
עוד יכול לזכות לתוספת משכורת .זנך העיקר הושג :השופט
סולק מכהונתו בתלאביב,
לממשלה.

בד.

הוציא פסקידין בלתירצויים

אינני יודע אם שרהמשפטים יוותר על הסתייגותו בסעיף
זה .אבל אם לא יעשה כן ,הרי הוא דורש עוד יותר :הוא
דורש שהסכמתו של נשיא ביתהמשפט העליון תהא דרושה
רק במקרה העברה של קבע .כלומר ,הוא בעצמו יכול להעביר
שופט ממקום למקום ,בכל פעם לשלושה חדשים ,בלי לקבל
כל הסכמה מנשיא ביתהמשפט העליון .פירוש הדבר ,שהחוק

יאפשר לבטל לגמרי את איתלותם של השופטים.
אני מתפלא מאד ,שהרוב אינו הולך בעקבות אותם החו
קים הקיימים במשטרים בורגנייםרכושניים בארצות שונות,
בהם נאמר ,שאין להעביר שופט נגד רצונו ממקום למקום.

שרהמשפטים פ .רוזן:
אדוני היושבראש ,כנסת נכבדה .הסעיף ,שאנו דנים בל,

נוגע

 בזה צודק חברהכנסת רובין  באחד העקרונות

החשובים ביותר שיש להם משמעות קונסטיטוציונית רבה.

קליבגוב:
בסעיף זה ישנן הסתייגויות לחברי

הסעיף אומר" :ראה שר המשפטים צורך ,מסיבות מינהליות,
להעביר שופט לביתמשפט שבמקים אחר ,יקבל תחילה את
הסכמת נשיא ביתהמשפט העליון לאותה העברה".

אליעזר שוסטק )תנועת החרות(:
כנסת נכבדה .סעיף  20מעניק לשרהמשפטים את הזכות,

מעיף זה בא להבטיח שלא יהיו העברות מטעמים לא

אנו עיברים לסעיף

.20

הכנסת בגין ,רובין ולשרהמשפטים .רשותהדיבור לחבר
הכנסת שוסטק.

אם יש צורך מסיבות מנהליות ,להעביר שופט ממקום אחד
לשני ,לעשות זאת ,אם הוא מקבל תחילה את הסכמת נשיא
בתהמשפט העליון לאותה העברה.

אנו מציעים לאשר יצטרך לקבל את הסכמת השופט,
להסתפק בהסכמתו של נשיא ביתהמשפט העליון.

אינני חושד בשרהמשפטים ,ביחוד לא בשרהמשפטים
הנוכחי ,שישתמש בזכויות אלה לשם לחץ על השופטים ,אבל
העברתו של שופט ממקום עלולה לשנות את מעמדו ,ולתת
מקום ללחץ ,במקרה שירצו ליצור עליו לחץ מסויים ,הסכמת
נשא ביתהמשפט העליון היושב ב רושלים איגד .יכולה לה
יות תמיד מספיקה בלי הסכמת השופט הנוגע בדבר .אנו חוש
בים שזה טבעי ואנושי ,אם רוצים להעביר שופט למקום אחר,

לבוא אתו בדברים ולקבל תחילה את הסכמתו .אני מבין שי
בואו אתו בדברים ,ולא ימהרו את דבר העברתו בכתב סתם
בלי משאומתן ,אולם אנו דורשים שתתקבל לכך גם הסכמתו,
ולא להעבירו בלי הסכמתו.

חנן רובין )מפ"ם(:
כנסת נכבדה .אחרי שנדחתה הסתייגותי בסעיף הקודם,

ולאחר שגורלה של הסתייגותי בסעיף זה לא )יהיה בוודאי
שינה ,אני חייב לציין שעם קבלת החוק הזה אנו מקבלים
חוק המבטל את איתלותם של השופטים במידה רבה.

סעיף  20לפי נוסח הממשלה אומה שאפשר להעביר שו
פט ממקום למקום נגד רצונו .בכל אותן הארצות בהן קיים
הפרינציפ של איתלות השופטים ,ישנה גם פיסקה האומרת,
שאין להעביר שופט ממקום למקום נגד רצונו.

עניניים ,אותן העברות הנקראות בלועזית העברות לצורך
ענישה :כאשר שופט אינו מוצא חן בעיני שר המשפטים וב
עיני הממשלה ,מעבירים אותו לביתמשפט אחה אולי במקום

נידח ובו /דבר זה לא ייתכן ,שר המשפטים אינו יכול להע

ביר שופט למקים אחר בלי הסכמת נשיא ביתהמשפט העליון,
שחזקה עליו שישמור על איתלותם של השופטים ,אם שר
המשפטים אולי יהיה חשוד שיכולים לבוא בחשבון אצלו גם
שיקולים אחרים .חברהכנסת רובין אמר :אבל יש ארצות,
שבכלל אין אתה יכיל להעביר בהן שופטים ממקום למקום,
אפילו לא מטעמים עניניים ומנהליים .אולם הוא שוכח שארץ
זו נמצאת לעת עתה במצב של פיתוח ,היו מקרים שפתחנו
ביתמשפט במקום וסגרנו אותו אחר כך .עדיין לא הגענו למצב
של יציבות ,ויכול להיות שמטעמים מנהליים בתקיפה זו ,שמ
בחינה מסויימת אפשר לומר עליה שעודנה תקופת ניסוי,
תקופה אכספרימנטאלית  יש צורך להעביר שופט ממקום
למקום .יכול להיות גם ,שהעבודה בביתמשפט אחד נתמעטה

באופן כזה ,שבעד שקודםלכן הספיקה העבודה בשביל שנים
או שלישה שופטים  ,יהיר .מותה איפוא ,להעביר שופט
למקום אחר ,אבל רק בהסכמתו של נשיא ביתהמשפט העליון.
עתה אני מגיע להסתייגותי .תמיד הבינותי שהמדובר כאן
בהעברה הכוללת העתקת מקום המגורים של השופט ,כלומר
העברת השופט על משפחתו ,על ילדיו ,על דירתו ,רהיטיו
וכוי ,כלומר באמת העברה ,ולא העברה זמנית למקום אחר.
אם השופט בחדרה חלה ,ויש צורך לתקופה של חודש ימים
להעביר שופט לחדרה כדי למלא את החלל שנוצר עלידי
מחלתו של השופט  לא נראה לי שגם לכך יהיה צורך
לקבל את הסכמת נשיא ביתהמשפט העליון .השאלה היא
כיצד אתם מגדירים את המלה "העברה";  אם היא כוללת

בתוכה העברה לצמיתות ,כלומר העברת שופט עם משפחתו,
דירתו וכו' ,אז אולי לא היה צורך בתיקון שאני מציע.
אני מציע שהוועדה תתאים פעם את עצמה לדעתי ,כמו
שאני התאמתי לא אהת את עצמי להחלטות הוועדה .לא ברור
לי ,ולא היה ברור לי ,מדוע לא נתקבלו בוועדה טענות היו

עציםהמשפטיים בנקודה זו שעמדתי עליה .הסעיף מוצדק
כאשר המדובר הוא בהעברה שלמה ומלאה ,ולכן אני מציע,

שעלידי הוספת המלים "דרך קבע" ,ייקרא סעיף זה כך:
"ראה שר המשפטים צורך ,מסיבות מנהליות' להעביר שופט
דרך קבע לביתמשפט שבמקום אחר ,יקבל תחילה את הסכמת

נשיא ביתהמשפט העליון לאותה העברה" .פירוש הדבר,
שסידורים זמניים אינם טעונים הסכמה של נשיא ביתהמשפט

העליון.

את הצד הענייני שבדבר .לכן הייתי מבקש מאד את שר
המשפטים ,לא להעמיד אותי בצורך להצביע נגד הסתייגותו.

רוזן:

שרהמשפטים פ.
אין דבר ,אין דבר.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
א ,לם אני מוכרח לבקש להסיר אותה.

היו"ר

י.

קליבנוב:

נעבור להצבעה על הסתייגויות.

הסתייגותם של חבריהכנסת בגין ורובין היא להחליף
את המלים "את הסכמת נשיא ביתהמשפט העליון" במלים
"את הסכמת השופט".

הייתי מבקש לקבל את ההסתייגות הזאת.

יעקב שפירא )ישם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
כנסת נכבדה .הסתייגותי של חברהכנסת רובין לא ית
קבלה על דעת הוועדה מסיבה פשוטה מאד :אין ספק שמתוך
סיב .ת ענייניות יש צורך מזמן לזמן  אני מקווה שלא לע

~

להעביר שופט ממקום למקום ,בדרך הטבע
תים קרובות
צריכה להי ת בענין זה סמכות לשרהמשפטים ,שהוא האחראי

לאדמיניסטראציה .אולם מאחר שזהו חוק קונסטיטוציוני ,חוק
יסודי ,ורוצים לתת כאן גאראנטי ת גם נגד חששות מדומים,

או שעלולים לקרות במקרה מסויים  לכן כתבנו כאן ,שב
מקרה שיש צורך ענייני ,יש לקבל את הסכמת נשיא בית
המשפט העליון ,כלומר שרהמשפטים שיש לו סיבות עניי
ניות ,יפנה לנשיא בית המשפט העליון ויראה לו שההעברה
היא מתוך ס'ב ת ענייניות .אם נשיא ביתהמשפט העליון

ימצא שזה כך ,יתן הסכמתו ,ולא  יסרב.
חברהכנסת רובין מציע שיהא לנו סוג מיוחס מסויים

של עובדי מדינה ,שאותו אי אפשר להעביר גם כשישנן סי
בות ענייניות ,אלא מוכרחים לק:ל את הסכמתו .אם עניני
המדינה דורשים שיעבירו ש פט מרמלה ללוד למשל ,ולש פט
לא נוח לגור בלוד ורוצה להישאר ברמלה  האינטרס הפרטי
של השופט יכריע; זוהי הצעת חברהכנסת רובין .את זה לא
נוכל לקבל ,זה אינו הגיוני ,ואין זה חוק הבא להבטיח נו
חיית לעובד המדינה ,ואפילו אם הוא חשוב כמו שופט .די
שישנה הבטחה ,שההעברה לא תיעשה אלא מנימוקים עניניים.
אולם לצערי הגדול ,איני יכול לקבל את הסתייגותו של
שרהמשפטים .ברצוני לומר ,שבוודאי הערכנו כולנו את

רצונו של שרהמשפטים לקבל את דעותיהם של חברי הוועדה,
ושרהמשפטים יודע שבר ב המקרים קיבלנו את רעתו .אולם
כאן אני ח שב שישנה טעות קטנה :אם ישנו חשש תיאורטי
כזה ,שיימצא שרמשפטים ,שלשם הטרדת שופט יעביר אוהו
לא מסיבות ענייניות ממקום למקום  הרי יסכים אתי שר
המשפטים ,שאם הוא קיבל את הפרינציפ ,שבשאלה אם ההס

רדה היא עניינת או מנימוקים פסולים ,הקובע הוא נשיא
ביתמשפט העליון על ידי מתן הסכמתו ,הרי מהו ההבדל בין
הטרדה זמנית להטרדת קבע .זאת ועוד אחרת :שרהמשפטים
יסכים את ,שאם רוצים להטריד אדם ,הרי אם מעבירים אותו

פעם ממקום למקום ,מידת ההטרדה היא פחותה בהרבה

הצבעה
התיקון של חבריהכנסת מ .בגין וח .רובין לסעיף
 20לא נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
שרהמשפטים מציע ,להוסיף את המלים "דרך קבע" אח
רי המלים "להעביר שופט".

הצבעה
בעד התיקון של שרהמשפטים פ .רוזן לסעיף
נגד
התיקון נתקבל.

20



6

היו"ר י .קליבנוב:
אני מעמיר להצבעה את סעיף  20עם התיקון שנתקבל.

הצבעה
סעיף  ,20בתיקונו של שרהמשפטים פ .רוזן ,נתקבל.

היו"ר

י.

בסעיף

קליבנוב:
21

הסתייגויות להבריהכנסת בגין ורובין.

חנן רובין )מפ"ם(:
אני מוותר על ההנמקה.

היו"ר

י.

קליבנוב:

חברהכנסת שסטק איננו.
יש הסתייגות גם לחברהכנסת וילנר.

מאיר וילנר )מק"י( :
אני מוותר על ההנמקה.

היו"ר י .קליבנוב:
חברהכנסת שפירא ,נא להשיב בשם הרוב בוועדה.

יעקב שפירא ובשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
אני מוותר על ההנמקה.

היו"ר

י.

קליבנוב:

אנו עוברים להצבעה על סעיף

.21

הצבעה

מהעברתו מפעם לפעם .נניח היפותאטית מקרה ,שירצו לשם

הטרדה להעביר שופט באופן זמני למקום אחד ואחרכך באו

התיקון של חברהכנסת

פן זמני למקום אחר  טוב יותר יהיה בשבילו שיעבירו

התיקון של חברהכנסת ח .רובין לא נתקבל,

אותו פעם אחת.
כן לא נראה לי הקושי במקרה של צורך בהעברה זמ
נית ,להתקשר עם נשיא ביתהמשפטהעליון ולהראות לו

11

מ.

בגין לא נתקבל.

התיקון של חברהכנסת מ .וילנר לא נתקבל.
סעיף

,21

בנוסח הוועדה ,נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
לסעיף ) 22ב( הסתייגות לחבר הכנסת בגין ווילנר .חבר

הכנסת שוסטק איננו פה .רשותהדיבור לחברהנגסת וילנה
מאיר וילנר )מק"י(:
אני מוותר על ההנמקה.

רות הזאת ,נדמה לי שנגרום בכך מצד אחד קיפוח לשופט

היו"ר י .קליבנוב:
אבקש תשובה בשם רוב הוועדה.

יעקב שפירא )בשם הרוב בוועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
אין כל צורך בתשובה.

היו"ר י .קליבנוב:

אני מעמיד להצבעה סעיף  ,22על ההסתייגויות שבו.

הצבעה
התיקון של חברהכנסת מ .בגין לא נתקבל.
התיקון של חברהכנסת

מ.

וילנר לא נתקבל.

סעיף  ,22בנוסח הוועדה ,נתקבל.

היו"ר

י.

כהלכה במילוי תפקידו או התנהג באופן שאינו הולם את
מעמדו .זה נובע לפעמים מחוכר נסיון ,מחוסר הדרכה ,מחוסר
חינוך משפטי .התוצאה יכולה להיות בנידון זה :עליו לשבת
יותר זמן כשופט שלום .עונש כזה גם הולם את הענין :לתת
לשופט אפשרות של רכישת נסיון נוסף .אם נביא בחשבון,
שהשופטים מתמנים לכל ימי חייהם ,ואם לא ניתן את האפש

קליבנוב:

לסעיף ) 23ג( הסתייגות לחברהכנסת שפירא.

היו"ר

י.

קליבנוב:

בסעיף זה הסתייגות לחברהכנסת וילנר.

מאיר וילנר )מק"י(:
אדוני היושבראש ,חברי הכנסת .בסעיף הקודם של החוק
נאמר ,שרהמשפטים יכול להגיש קובלנה על שופט גם משום
שהשופט "נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו" .מה זה "שלא

כהלכה" איני מוגדר בחוק ,לזה יכול להיות גם פירוש פו
ליטי או פירוש ,שבמקרה שלאישביעת רצון של השר מפסק
דין או מפסקידין של שופט זה או אחר ,יוכל השר להתלונן

עליו .עלכלפנים ,החוק אינו מגדיר מה פירוש ששופט הת

נהג "שלא כהלכה" .כדי למנוע שרירות ,אפליה פוליטית



יעקב שפירא )מפא"י(:
כנכת נכבדה סעיף ) 23ג( קיבע ,מה תהיה התוצאה אחרי
שישב ביתדין משמעתי וידון בענינו של שופט ,לפי ההצעה
המקורית של הממשלה יכול בית'המשפט להחליט לפסול את

השופט ,כלומר ,להדיחו ,או להשאירו בכהונתו .בא חבר
הכנסת ורהפטיג ומציע את הצעתו שנתקבלה ברוב דעות,
שאם המקרה אינו חמור אפשר יהיה להקטין לשופט את הוותק
במקרים קלים .אחת מן השתים :או שמקבלים סקאלה של
וזאת איננו מקבלים ,מפני שאין זה נאה שישב
עונשים
שופט שנענש בעונש "קטן"  או שאין מקבלים זאת ,ואז:
או ששופט נשאר בתפקידו ,או שמריחים אותו מתפקידו .אם
רוצים בכל זאת לא לעבור על עבירה קלה בלי עונש ,הרי
עצם הבאת עונש לפגי ביתדין משמעתי ,היא כשלעצמה עו
נש יותר מאשר עונש קל.



לכן אני מציע למחוק את

ומצד שני ,מה שיותר גרוע ,קיפוח המשפט .העוול שייעשה
למשפט הוא בכך ,שיישארו שופטים שלא יתנהגו כהוגן בלי
שתהא על כך תגובה מצד ביתהדין המשמעתי.

סעיף ) 23ג(.

היו"ר י .קליבנוב:
רשותהדיבור לחברהכנסת ורהפטיג ,שישיב בשם הרוב
בוועדה.

זרח ורהפטיג )בשם הרוב בוועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
בשם רוב הוועדה אני מבקש לדחות את הסתייגותו של
חברהכנסת שפירא .הענין אינו כה פשוט .סעיף  22דן בשו

רה של עבירות שעליהן אפשר להעמיד שופט בפני ביתדין
משמעתי ,שופט שנהג שלא כהלכה במילוי תפקידו ,התנהג

באופן שאינו הולם את מעמדו כשופט וכו' וכו' .אין העבי
רות האלה כולן מסוג אחד ומדרגה אחת ,שהעונש היחידי
עליהן יכול להיות רק הרחקה מתפקיד .אם נשאיר לבית
הדין המשמעתי רק ברירה אחת ,להדיח את השופט מתפקידי
או להשאירו בתפקידו ,הרי היות וברוב המקרים יהיה בעונש
זה משום קיפוח ,מפני שהרחקת שופט מעמדתו היא עונש
כבה ביתהדין לא יעשה כלום .נדמה לי שיהיה בזה משום

סילופו של ביתהדין המשמעתי .צריך לדעת ,שרוב השוס
טים שלנו הם שופטים חדשים ,ועבירות מעין אלה יכולות
להיות גם תוצאה של חוסר נסיון .למשל ,שופט שנהג שלא



וזה דבר חמור מאד
ולחץ ממשלתי על פיטורי שופטים
אנחנו מציעים שבמקרה שביתדין יביא מסקנית לחובה ,בלו
מר ,ימליץ לפטר את השופט ,לא תובא המסקנה לפני שר

המשפטים ,אלא לפני אותה ועדה שנם לפי דעתם של המצי
עים את החוק חייבת להמליץ על השפטים שהנשיא צריך
למנותם.

מכאן ,שמי שממנה ,מי שמשמש אינסטאנציה של המלצה
למינוי שופטים ,צריכה להיות האינסטאנציה ולא רק שרהמש

פטים ,שלפניה יובאו המסקנות של ביתהדין והאל ויש
להניח שהענין הזה של פיטירי שופט יכול להיות רק במקרים
יוצאים מן הכלל ,הרי אנחנו מציעים להביא את הענין במקרה
כזה לאישורה של הכנסת.

ברור ,שאם תהיה הצדקה לכל הדעות לפיטורין של שופט
 לא תהיה התנגדות ,והאישור בכנסת יהיה רק ענין פורמאלי.
אבל במקרה של עיוותדין ,או התנגדות פוליטית או מעמדית
מצד הממשלה לשיפט ,תוכל הכנסת ,המהווה נציגות ציבורית
הפתוחה לדעתהקהל בארץ ,להגיד את דברה.
ואלה שתי ההסתייגויות שלנו:

א .להחליף את המלים "לפני שרהמשפטים" במלים
"לפני ועדתהמינויים".

ב .במקום סעיף ) 23ב( יבוא סעיף זה " :מצא ביתהדין
שאין השופט ראוי להמשיך בתפקידו וממליץ לוועדתהמינויים
על העברת השופט מכהונתו ,יובא הענין לאישור הכנסת".

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
חבריהכנסת הנכבדים .חברהכנסת וילנר לא טרח לקרוא
את הסעיף .מה נאמר פה?  "מצא ביתהדין שאץ השפט
ראוי להמשיך בתפקידו ,יביא שרהמשפטים את מסקנות בית
הדין לפני נשיאהמדינה ,והנשיא יעביר את השופט מכהונתו".
הודק מחייב את שרהמשפטים להביא את הענין לפני נשיא
אלן לו ברירה ,והחוק מחייב את נשיאהמדינה
המדינה



להעבירו מכהונתו .זאת היא פרוצדורה אוטומאטית .לנשיא
לא פונה שום מוסד מלבד הממשלה והשרים ,לפי הקונסטי

טוציה שלנו...

מאיר וילנר )מק"י(:

שרהמשפטים פ .רוזן:

אני מתנגד לזה.

אני מוותר עליו.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
אתה מתנגד למדינה ואתה מתנגד גם לזה  מדוע לא ?
אני חייב להב'א את זה לידיעת הבית.

היו"ר י .קליבנוב:
לחברהכנסת מ .וילנר יש הסתייגות לסעיף

מאיר וילנר )מק"י(:

אשר להצעה האחרת של חברהכנסת וילנר ,שיביאו את
פסקהדין לאשורה של הכנסת  מספיק לשמוע את ההצעה
בשביל להתנגד לה .אני מצע לדחות את ההסתייגויות.

היו"ר י .קליבנוב:
אני מעמיד להצבעה את ההסתייגויות לסעיף .23
הצבעה
התיקון של חברהכנסת י .שפירא לסעיף ) 23ג( נתקבל.
התיקון של חברהכנסת מ .וילנר לסעיף ) 23א(,
לא נתקבל.
התיקין של חברהכנסת מ .וילנר לסעיף ) 23ב(,
לא נתקבל.

אני מוותר על ההנמקה.

חנן רובין )מפ"ם(:
אני חושב שנפלה טעות בסעיף  ,26ויש להוסיף את

המלה "בהרכב" לאחר המלים "ביתמשפט מחוזי".
הצבעה

התיקון של חברהכנסת מ .וילנר לסעיף  ,26לא נתקבל.
סעיף  ,26בנוסח הוועדה ,בתוספת המלה "בהרכב"
לאחר המלים "ביתהמשפט המחוזי" נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
אני מעמיד עכשיו להצבעה סעיף .27
סעיף  ,27בנוסח הוועדה ,נתקבל.

סעיף  ,23בתיקונו של חברהכנסת י .שפירא ,נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:

היו"ר י .קליבנוב:

לסעיף

לסעיף  24הסתייגות לחברהכנסת רובין.

חנן רובין )מפ"ם( :

איו מוותרים על ההנמקה.

היו"ר י .קליבנוב:

של שופט אפילו בלי לשמוע אותו.

אני מציע ,ששם החלטה מסוג זה לא תתקבל ,גם לא
בהחלטה זמנית ,בל שתינתן לשופט אפשרות להשמיע את

דבריו.
העניו הוא ברור למדי ואין צורך בהנמקה.
יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(
אין ספק בדבר שבמקרה רגיל 

:

יהיו מקרים רגילים של שופטים שמגישים נגדם ק בלנה פלי

לית  יתן נשיא ביתהמשפט לשופט להגיד את אשר הוא
רוצה .אך אין לקבוע את הדבר בח,יק.
נתאר לעצמנו שהוגשה תביעה פלילית נגד שופט .כבודו
של ביתהמשפט מחייב ,שבאותו רגע שישנה תל,נה רצינית
כזאת ,יפסיקו מיד את כהונתו ,אפילו אם אין לו אפשרות

להגיד את אשר עט לבו .זאת לא תהיה החלטה סופית .זאת
החלטה זמנית .הוא יוכל ,בהתאם להוראות החוק לשנות את
המצב .לשים כבלים על המדינה במידה כזו  אין צורך.

היו"ר י .קליבנוב:

אני מעמיד להצבעה את ההסתייגות לסעיף

.24

הצבעה

הצבעה
סעיף  ,25בנוסח הוועדה ,נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
יש תיקון של שרהמשפטים.

זרח ורהפטיג )הפועל המזרחי(:
אני מוותר על ההנמקה.

אליעזר שוסטק )תנועת החרות( :.
אנו מוותרים על ההנמקה.
הצבעה
התיקון של חברהכנסת מ .בגין לא נתקבל.
התיקון של חבריהכנסת מ .בגין ת .ורהפטג
לא נתקבל.
סעיף  ,28בנוסח הוועדה ,נתקבל,

היו"ר י .קליבנוב:

אני מעמיד להצבעה את
הצבעה
סעיף  ,29בנוסח הוועדה ,נתקבלי
סעיף .29

התיקון של חברהכנסת ח .רובין לסעיף  ,24לא נתקבל.
סעיף  ,24בנוסח הוועדה ,נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:
לסעיף  25אין הסתייגויות.

לסעיף  28ישנה הסתייגות משותפת של חבריהכנסת
בגין ,ורהפטג וחת.

יעקב שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט(:
יש לי הודעה  :חברהכנסת חת מוותר על ההסתייגות.

אני מקווה שבכלל לא

לסעיף

28

הסתייגות לחברהכנסת בגין.

אליעזר שוסטק )תנועת החרות(:

הסעיף הוד .מאפשר לפי הצעת הרוב ,להפסיק את עבודתו

26

.26

היו"ר י .קליבנוב:
אנו מצביעים עכשיו על סעיף

.30

הצבעה
סעיף  ,30בנוסח הוועדה /נתקבל.

היו"ר י .קליבנוב:

אני מעמיד עכשיו להצבעה את החוק כולו.
הצבעה

חוק השופטים ,תשי"ג   ,1953נתקבל.

ג .חוק להארכת תוקף של תקנותשעתחירום לתיקון תקנות ההגנה )כספים(,

)מס'  ,(2תשי"ג(* 1953
)קריאה שניה וקריאה שלישית(

היו"ר

י.

קליבנוב:

אנו עוברים לסעיף ז' של סדרהיום :ח ק להארכת תוקף
של תקנותשעתחירום לתיקון תקנות ההגנה )כספים( )מס'
 ,(2תש'יג  .1953
רשות הדיבור ליושבראש ועדתהכספים.

ישראל גורי )יו"ר ועדתהכספים; .
כנסת נכבדה .אני מביא לאיש רה של הכנסת חק להארכת
תיקף של תקיותשעתחרום לתיקון תקנות ההגנה )כספים(
)מס'  ,(2תשי"ג  .1953
"תקפן של תחנות"שעתחירום לתיקון תקנת ההגנה
)כספים( ,תשי"א   ,1951מוארך בזה עד יום כ"ה בטבת
תשי"ד ) 31בדצמבר .(1953
תקפו של חוק זה הוא מיום כ' באלול תשי"ג ) 31באוגוסט
."(1953

ב 31באוגוסט מסתיים תקפו של החיק ,והפנייה לכנסת
היא _ להאריך את תקפו של החוק עד  31בדצמבר .להצעת
חוק זו ישנו הסתייגויות לחבריהכנסת ציזלינג ובדר ,ואם
המסתייגים ינמקו את ההסתייגויות שלהם ,אצטרך להשיב.

חנן רובין )מפ"ם(:
כנסת נכבדה .העניו חשוב ליידי .המדובר בתקנות העוס
קות בעניני זהב וברשות הממשלה לרשום את הזהב ולהוציא
צווים בקשר לזה .אנחנו מציעים לממשלה לא לח קק חוקים
פיקטיביים .איננ יודע ,למשל ,מה כל הענין הזה .הממשלה
הרי איננה רוצה כלל לנצל את הזהב שבידיים פרטיות לטובת
המשק הלאומי; לשם מה המשדק הזה ,שכל פעם מאריכים
את תקפן של תקנות מסויימות שאין רוצים לבצעו כלל וכלל?
בוודא הציונים הכלליים יטילו את הייטו שלהם' שהוא יעיל
מאד ,לגבי כל פעולה הקשורה בניצול הזהב.
חברי ציזלינג הציע הצעה קונסטרוקטיבית :להטל על
הממשלה את החובה להתקדם בענין זה ,ששמו רישום הזהב,
על מנת להגיע להצילו לטובת המדינה .עדיין זוכרים אנו ,איך

פעם עתון ממשלתי כ"דבר" כתב ברוב מרץ על זה' שאץ
מניחים לממשלה לפעול בשטח זה .והוה ,בדתאם לתביעת
"דבר" רצננו לתת לממשלה לא רק סמכות אלא גם הוראה

חוקית לפעולה .אנחנו האופוזיציה ,רוצים לתת לממשלה
אפשרות מלאה לעבודה ,ורק מבקשים ממנה שתואיל לנצל
את האפשרות שאנו רוצים לתת לה.

ישראל גורי ויו"ר ועדתהכספים(:

כנסת נלכדה .נימוקו זה של חכרהכנסת רובין הושמע
כבר מעל במת הכנסת בי' בניסן תשי"ג,

26

במארס ,ואפשר

להפנות את חבריהכנסת לאותה חוברת של "דברי הכנסת"
שבה פירסמו דברים אלה גם אני לא אחדש הרבה ברברי
התשובה ,שותפרסמו אף הם באותה חוברת .אימי רק דבר
אחד :האמת היא שהממשלה לא מצאה עד עכשיו לאפשר
להפעיל את החוק בא פו שאפשר יהיה להבטח את ביצועו
הלכה למגישה .הממשלה אינה רוצה ואינה יכולה לדחוק את
עצמה למצב כזה ,שתפרסם תקנות שקשה יהיה לבצען.
אתמול נתקיים בירור בענין זה בוועדתהכספים ,ואני
יכול לומר שבדבר אחד צודק חברהכנסת רובין .הפניתי שאלה

לשרהאוצר  אם הממשלה אינה רואה אפשרות לבצע את
התיקון בחוק ,הרי יש צורר לסלקו ולבטל .וניתנה הבטחה,
אמום זו הפעם השניה והשלישית ,עלידי שרהאוצר  שזו
עד  31בדצמבר ואם
תיהיה הארכה
שלה תמצא דרך לבצע תיקון זה בחיק ,תתפרסמנה התקנות,
ואם לא  תבא הצעה ,אולי עוד לפני  31בדצמבר ,לנטל
את התיקון.

אני מביא הודעתו זו של שרהאוצר לידיעתה של הכנסת
ומבקש לאשר את החוק ,להאריך את תקפו עד  31בדצמבר
.1953

היו"ר

י.

קליבנוב:

אנו עוברים להצבעה.

הצבעה

התיקון של חברהכנסת א .ציזלינג ,לא נתקבל.
התיקון של חברהכנסת י .בדר ,לא נתקבל.
חק להארכת תיקף של תקוות שעתחירום לתיקון
תקנות ההגנה )כספים( )מס'  ,(2חשי"ג  ,1953
בנוסח הוועדה ,נתקבל.

ד .חוק להארכת תקפן של תקוותנושעתחירום )תשלומי חובה( )תיקון(,
תשי"ג(** 1953
)קריאה שניה וקריאה שלישית(

היו"ר י .קליבנוב:
אנחנו עוברים לסעיף ח' של סדרהיום.

חיק להארכת תקפן של תקנותשעתחירום )תשלומי
חובה( )תיקון( ,תשי"ג   ,1953קריאה שניה ושלישית.
רשותהדיביר ליושבראש ועדתהכספים.
ישראל גורי )יו"ר ועדתהכספים(:
כנסת נכבדה .אני מביא לאישורה של הכנסת חוק לה

" (.דברי הכנסת" ,חובי ל"ד )מושב שני( ? נספחות ,עמ' .2464
" (..דברי הכנסת" חוב' ל"ד )מושב שני( ; נספחות ,עמ' .2464

אדרת תקפי של תקנותשעתחירום )תשלומי חובה( )תיקון(,
 : 1953
תשי"ג

"תקפן של תקנותשעתחירומם ותשלומי חובה ותיקון(,
תשי"ג   ,1953מוארך בזה עד יום כ' באדר ב' תשי"ד )31
במארס ,"(1954

לפני מספר ימים הסביר שרהאוצר ,בהביאו את החוק
בקריאה הראשונה לכנסת ,שיש צורך להאריך תקפן של



תקנותשעתחירום לרגל השינויים שחלו בשער המטבע
תוספת של  800פרוטות ללידה .יש צורר להסתייע בחוק זה

לחיוב המלאי שנמצא בארץ ביום שהוכרז עלידי הממשלה
על השינויים בשער המטבע ,יכן להטיל את התוספת על

הסחורות אשר תובאנה ארצה לאחר המועד הזה.
מטעם זה היה צ רך להאריך את תקפן של התקנות ,והנני
מציע לאשרן.
הסתייגות אחת לחברהכנסת ציזלינג.

חנן רובין )מפ"ם(:
כנסת נכבדה .לא פעם דובר פה על ענין תשלומי החובה,

חנן רובין

ישראל גורי )יו"ר ועדתהכספים(
פירושו שוועדה ציבורית תתערב בביצוע .ועדתהכספים
אף היא אינה יכולה לקבל הצעה זו ,כי את עניני הביציע
:

אנחנו מפקידים בידי הממשלה ,ואיננו יכלים בכל הזרמנות
שהאופוזיציה רוצה להביע את איאמונה בממשלה ,למנות

ועדות ציבוריות ,או להפקיד את עניני הביצוע בידי ועדות
פארלאמנטאריות .מכל מקום ,הרוב בכנסת ,הגותו אמון
בממשלה ,אינו יכול לקבל הצעה זו ,ואני מציע לכנסת לדחות

על חוסר גביה ,על כשלון ,על התערבות ועל מאניפולאציות.

את

הכנסת ציזלנג ,שאני מנמק עתה ,היא שוועדה ציבורית תעדר
לשרהאוצר לעמוק בסיגיה זו של גביית תשלומיחובה .אני

היו"ר

אינני חיזר על כל הדברים

האלה ,הם ידועים .הצעת חבר

)מפ"ם(

;

לאו דוקא ועדה פארלאמנטארית

ההסתייגות.
י.

קליבנוב:

אנו עוברים להצבעה.

חושב שהממשלה בוודאי יכולה לקבל הצעה זו  להיעזר

הצבעה

עלידי ועדה ציבורית אשר תעסיק בכל הבעיות הקשורות
בגביית תשלומי חובה ,אט הא רוצה להסיר את הרינון שיש
מסביב לפרשה זו.

התיקץ של חברהכנסת א .ציזלינג לא נתקבל.

החוק להארכת תקפן של תקנותשעתחירום
)תשלומיחובה( )תיקון( ,תשי"ג  ,1953

ישראל גורי )יו"ר ועדתהכספים(:

בנוסח הוועדה ,נתקבל.

כנסת נכבדה .אני חולק על דעתו של חברהכנסת ר בין,

שהממשלה יכולה לקבל את הצעתו .אין הממשלה יכולה
לקבלה ,כי משמעותה  שיתוף ועדות פארלאמנטאריות



ועדה ציבורית.

היו"ר

י.

קליבנוב:

הישיבה הבאה

בביצוע.
הישיבה ננעלה בשעה .15.00



ביום שני הבא ,בשעה .16.00

נספחות
א .סדרהיום לישיבות רצ"ברצ"ח
יג .חוק זכרון השואה והגבורה  יד ושם ,תשי"ג  1953

א .שאילתות.

)קריאה שניה וקריאה שלישית(.

ב .חיק תקציב ההוצאה לשנת  ,1953/54תשי"ג  ,1953
קריאה שניה וקריאה שלישית(.

ג .חוק תקציב הפיתוח לשנת  ,1953/54תשי"ג
)קריאה שניה וקריאה שלישית(.



1953

ד .חיק שירות לאומי ,תשי"ג  ) 1953קריאה שניה וקריאה
שלישית(,

ה .חוק נישיאין וגירושין )שיפוט בתידין רבניים( ,תשי"ג
) 1953קריאה שניה וקריאה שלישית(.

ו .חוק הגנת הדייר )בניינים חדשים( ,תשי"ג  1953
)קריאה שניה וקריאה שלישית(.



יד .חק השופטים ,תשי"ג
שלישית(.
טו .חוק לתיקון פקדת מס הכנסה ,תשי"ג  ) 1953קריאה
שניה וקראה שלישית(.
טז .החלטה בדבר אישור צוי מכם ובלו )מס.(21 .

נות ההגנה )כספים( )מס'
שניה וקריאה שלשתי(.
ח.

חק

להארכת תיפן

)תיקון( ,תשי"ג



1953

יז .חוק שירות בטחון )תיקון( ,תשי"ג  ) 1953קריאה
ראשונה(.

יח .חוק לתיקון תקנותשעתחירום )יציאה לחוץלארץ(,

תשי"ג 

) 1953קריאה ראשונה(.

יט .חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום )תיקון(,

ז .חק להארכת תיקף של תקניתשעתחירום לתיקון תק
(2

)קריאה שגיר ,וקריאה

תשי"ג 

) 1953קריאה

של תקנותשעתחירום )תשלונ?י חובה(
) 1953קריאה שניה וקריאה שלישית(.

תשי"ג  ) 1953קריאה ראשונה(.
כ.

חוק תעשיית מברשות )היראות מיוחדות( ,תשי"ג1953
)קריאה ראשנה() .הצעת חברתהכנסת ח .למדן(.

כא .חוק החצרנים ,תשי"ג  ) 1953קריאה ראשונה(.
)הצעת חברתהכנסת ח .למדן(.

ט ,חק לתיקון פקודת מלט פורטלנד ,תשי"ג  1953

כב .חוק חמרי נפץ תשי"ג  ) 1953קריאה ראשונה(.
כג .חוק לבטחון הגבול ת )עבירות ושיפוט( ,תשי"ג  1953

1953

)קריאה שניה

כד .חוק לתיקון דיני העונשין )עבירות נגד המדינה( ,תשי"ג



)קריאה

)קריאה שניה וקריאה שלישית(.
י.



חק לתיקון פקודת הטבק ,תשי"ג
וקריאה שלישית(.

1953

יא .חוק לתיקון פקידת העיריות ,תשי"ג

1953

שניה וקריאה שלישית(.

יב .חוק הבלו על צמיגים ,תשי"ג
וקריאה שלישית(.

)קריאה ראשונה(.



1953

)קריאה שניה

כה .חוק לתיקון דיני העונשין )דרכי ענישה( ,תשי"ג
)קריאה ראשונה(.
כו .חוק לעירוי הסרט הישראלי ,תשי"ג

1953

1953

)קריאה

ראשנה(.

ב .הצעת חוק תקציב ההוצאה לשנת  ,1953/54תשי"ג1953
.1

תקציב

לשנת 1953/54

)א( הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים המתחילה
ביים ט"ז בניסן תשי"ג ) 1באפריל  (1953והמסתיימת ביים
כ"ו באדר ב' תשי"ד ) 31במארס  (1954הנקראת להלן "שנת
הכספים  ,"1953/54סכום של  216,330,000לירות )להלן
התקציב(.

ליט על חלוקת הסכום שהוקצב בסעיף הוצאה " 30תקציבים
מיוחדים" ותקבע את הסכומים שיוקצבו ממנו 

) (1לתקציב הבטחון;
) (2לרורבה מיוחדת.



)ב( הסכים שהממשלה רשאית להוציא עלפי סעיף קטן)א(
כולל את

סכימי ההוצאה שנקבעי בחוק התקציב )אפריל

יוני  ,(1953תשי"ג (1,1953ובחוק התקציב )יוליאוגוסט
 ,(1953תשי"ג



.1953

 2פרטי התקציב

חלוקת הסכים של התקציב לסעיפי הוצאה ,לסעיפי משנה

ולפרטי הוצאה תהיה כמפורט בתוספת לחוק זה.
 .3תקציבים מיוחזדים
)א( ועדת הכספים של הכנסת ,עלפי הצעת הממשלה ,תח

 (1חוקי תקציב  1מיום כ"ב בניסן תשי"ג ) (7.4.53ע' .15
 (2חוקי תקציב  2מיום כ"ז בתמה תשי"ג ) (10.7.53ע' 19.

)ב(

שר האצר רשאי ,באישור ועדת הכספים של הכנסת,

להעריר לרזרבה המיוחדת מסעיפי ההוצאה ,כולם או מקצתם,
סכום שלא יעלה על חמשה אחוזים מסך כל סעיפי ההוצאה.

)ג( הסכום שיוקצב לפי סעיף קטן )א( לתקציב הבטחון,
ביחד עם הסכים המוקצב בסעיף הוצאה " 06משרד הבטחון",
ייקרא להלן "תקציב הבטחון"; חלוקתו של תקציב הבטחץ
לסעיפי משנה ולפרטי הוצאה תיקבע עלידי ועדת הכספים
של הכנסת עלפי הצעת הממשלה.

) 0שר האוצר רשאי לקבוע ,באישור ועדת הכספים
הכנסת ,את המטרות אשר להן ישמשו הסכומים שיוקצבו
קול

או שיועברו לרזרבה המיוחדת על פי סעיפים קטנים )א(
ו)ב(.

ו

.4

שינויים
)א( עלפי הצעת לממונה

על סעיף הוצאה ,רשאי שר

האוצר ,או מי שנתמנה לכך עלידי ,לגבי כל סעיף הוצאה,
פרט לסעיפי הוצאה של הכנסת ושל משרד מבקר המד נה ,
) (1להעביר ,באישור ועדתהכספים של הכנסת ,כל
סכום מסעיף משנה אחד לסעיף משנה אחר שבאותו
סעיף הצאה ;

) (2להעביר כל סכום מפרט אחד לפרט אחר שבאותו
סעיף משנה של הוצאה.

לצורך סעיף קטן )א( ,הממונה על סעיף הוצאה הוא 

) (1לגבי לשכת נשיא המדינה  מי שנתמנה לכך
עלידי הנש'א ;

) (2לגבי כל סעיף היצאה אחר  השר שנקבע לכך
עלידי הממשלה או מי שנתמנה לשם כך עלידי אותו
שר.

)ג( לגבי סעיף ההוצאה של הכנסת ,רשאית ועדתהכס
פיס של הכנסת ,עלפ הצעת יושבראש הכנסת ,להעביר כל
סכום מסעיף משוה אחד לסעיף משנה אחר ,או מפרט אהד

לפרט אחר ,שבאותו סעיף הוצאה.
)ד( לגבי סעיף ההוצאה של משרד מבקר המדינה ,רשאית
ועדתהכספים של הכנסת ,עלפי הצעת מבקר המדינה ,להע
ביר כל סכום מסעיף משנה אחר לסעיף משנה אחר ,או מפרט
אחד לפרט אחר שבאותו סעיף הוצאה.
)ה( במידה שהדבר יידרש עלידי שינויים במבנה של
משרדי הממשלה או בתפקידיהם ,רשאי שרהאיצר ,בהודעה

לוועדתהכספים של הכנסת ,להעביר כל סכום מסעיף הוצאה
אחד שבתוספת לח ק זה ,לסעיפי הוצאה אחרים  .,ומסעיף
משנה אחר שבאותה התוספת לסעיפי משנה אחרים.

 .6מילואים מיוחדים
ועדתהכספים של הכנסת רשאית לקבוע מפעם לפעם את

המטרות אשר להן ישמש סכום המילואם המייחדים.
.7

שימוש

בעודפים

)א( נוהר עודף באחד מסעיפי ההוצאה בתים שנת הכס
פים  ,1953/54רשאי שרהאוצר ,או מי שנתמנה לכך על

ידיו ,להתיר את השימוש באות עודף בתוך חודש אהד מתום

שנת הכספים  1953/54למטרה שלה היה מוקצב' או  בהת
חשב עם האמור בסעיף   4למטרה אחרת בתחום אותו סעיף
הוצאה.

)ב( נותר עודף באחד מסעיפי ההוצאה בתים חידש אחד
מתום שנת הכספים  ,1953/54רשאי שרהאצר ,בא שורד.

המוקדם של ועדת הכספ מ של הכנסת ,להתיר את השימוש
באותו עודף בתוך שלושה חדשים מתום שנתהכספים 1953/54

למטרה שבתחום אותו סעיף הוצאה.
.8

פרסום
)א( על אף האמור בסעיף

2

)ד( לחוק המעבר ,תש"ט



 (11949יפורסם חוק ברשומות ,תוך חודש ימים מיום
קבלתו בכנסת.

)י( שרהאוצר יפרסם ברשומות את ההכנסות שנתקבלו
ואת ההוצאות שהצאו בתקציב לשנת הכספים  1953/54תוך
אהד עשר חודש מתים אותה שנת הכספים .כרסום זר .ייערך
בצורה שתאפשר השיואת ההכנס,ת שנתקבלו לעומת סעיפי
אומרן ההכנסת שבתוספת לח ק אומדן הכנסות המדינה
לשנת  ,1953/54תשי"ג   ,(21953והשוואת ההוצאת שהו
צאו לעומת סעיפי ההוצאה ולעומת סעיפי משנה של הוצאה
שבתוספת לחוק זה.
.9

ביצוע

שרהאצר ממונה על ביצוע חוק זה.

 .5שימוש ברזרבה כללית
שרהאוצר רשאי לקבוע מפעם לפעם את המטרות אשר
להן ישמשו סכומי הרזרבה הכללית.

 .10תחילת תוקף
תקפו של חוק זה הוא מיום ט"ז בניסן תשי"ג

)1

באפריל

.(1953

הסתייגויות לחוק הנ"ל
לסעיף

יעלה על מספריהם שצויינ בסעיפי ההוצאה ,עד כמה
שצ,יינו בתוספת השניה לחוק זה".

1

א .צ י ז ל י

נ ג

מציע

:

במקום הסכום " 216,330,000ל"י" יבוא

הסכום

 239,969,000,,ל"י"

לסעיף 3

צ יז

א.

י .ב ד ר מציע:

במקום הסכים " 216,330,000ל"י" יבוא הסכום

במקום סעיף קטן )ב( יבוא סעיף קטן זה :
")ב( שרהאוצר רשאי ,באישור ועדתהכספים של

" 227,434,000ל"י".

לסעיף 2
א .צ י ז ל י נ ג מציע
סעיף  2יסומן ) 2א( ואחריו יבוא סעיף קטן זה;
")ב( כל פרט בהוצאה )להיציא משכורת( העולה על
סכום של  100'000לירות* חלוקתו תהא טעונה אישור
וערתהכספים".
י .ב ד ר מצע :
סעיף  2יסומן ) 2א( ואחריו יבוא סעיף קטן זה :
")ב( מספר עובדים ,קבועים וזמניים גם יחד ,לא

הכנסת ,להעביר לרזרבה המיוחדת מכל סעיף הוצאה

סכום שלא יעלה על חמישה אחוזים מסכים אותו

:

 (1ספר החוקים  1מיום י"ח בשבט תש"ט ) (17.2.49עמ' .1
 (1חוקי תקציב  1מיום כ''ב בניסן תשי"ג ) (7.1.53עמ' .3

ל

י נ ג מציע

:

סעיף הוצאה ,ובסכום כולל שלא יעלה על 300,000
לירות".
אלטרנאטיבה  :סעיף קטן )ב(
לסעיף 4
א.

צ י ז ל

י

נ

ג מציע



יימחק.

:

סעיף  4יסומן  5ובמקומו יבוא סעיף  4זה :
" .4ועדתהכספים תאשר ,תוך חודש ימים מיום קי

לת חוק זה ,את תקציבי העזר להכנסה ולהוצאה שלא
נכללו בתקציב זה :

)א( תקציב מטבעחוץ ;
)ב( חשבון ההפרשים בחילופי מטבע ;
)ג( תקציב הכנסת מתשלומי יתר ;
)ד( תקציבה המלא של רשות הפ תוח ;
)ה( כל תקציב או מחזיר הכולל הכנסה או הוצאה
שאינם כלולים לפרטיהם בתוספת הראשונה וב

לסעיף 7

ציזלינג מציע:
א.
בסוף הסעיף יווסף סעיף קטן זה :
")ג( לא יבוטלו ולא יקוצצו סעיפים הכוללים תמי
כה או השתתפות במוסדות עצמאיים אלא באישורה
המוקדם של ועדתהכספים של הכנסת".
לסעיף

תוספת השניה לחוק זה.
התקציבים המאושרים עלידי ועדתהכספים יפורסמו
ברשומות ,וכל הכללים הקבועים בחוק זה יחולו על
השימוש בהם עלידי הממשלה".

לאחר המלים "תוך אחד עשר חודש" יבואו המלים
"כן את ההכנסות וההוצא,ת לפרטיהן שלא נכללו
בתקציב".

י .ב ד ר מציע :
בסוף הסעיף יווסף סעיף קשן זה :
")ו( נקבעו

בתקצ ב

י .ב ד ר מציע
בסוף הסעיף יווסף סעיף קטן זה
)ג( שרהאוצר יפרסם ברשומות מאזנים וחשבונות
:

:

ההוצאות בתוספת השניה לחוק

זה ,סכומים לפעולות א למימון שירותים מבלי לק
בוע בנפרד הוצאות לשכר עובדים ,שיתקבלו למען
ביצ.ע הפעולה או למען הבטחת הש רות  ?א יקבל
הממונה על סעיף הוצאה עיבד למטרות הנ"ל אלא

של רווח והפסד של המדפיס הממשלתי ,הדואר,
הטלגרף ,הטלפון ,הרכבת והנמלים לשנת הכספים
 ,1953/54תוך אחר עשר חודש מתום שנת הכספים ;
לשם זה ינהלו שרהא,צר יחד עם הממי נים על

זמנית ,בהסכמת שרהאוצר ובהתאם לתנאים שהתנו;".

לסעיף 6

8

א .ציזלינג מציע :

ההוצאה ,בנוגע לסעיף ההוצאה וסעיפי המשגה של
ההוצאה הנ"ל ,במשך שנתהכספים האמורה ,פנקס
נות המתאימה לצורך זה ,ויערכו בתום השנה מאז

א .ציזלינגוי .בדר מציעים:

אחרי המלים "שרהאוצר" יבואו המלים "באישור

נים וחשבונו ת רווח והפסד",

ועדתהכספים של הכנסת".

ג .הצעת חוק זכרון השואה והגבורה  יד ושם ,תשי"ג1953
.1

רשות זכרון יד ושם

) (2לכנס ,לחקור ולפרכם את כל העדות על השואה

מוקמת בזה בירושלים רשות זכרון ,יד ושם 

והגבורה ולהנחיל לעם את לקחה ;

) (1לששת המיליונים מבני העם ה ה די שהוכרעו

) (3להשריש בארץ ובעם כולו את היום שנקבע על

בקדושת מעונים לטבח ולאבדון עלידי הנאצים ועוז

ידי הכנסת כיום הזכרון לשואה ולגבורה ולטפח הווי
של אחדות זכרון לגבוריה ולקרבנותיה;

ריהם ;
) (2לבתי אב מבית יעקב שהושמדו ונחרבו עלידי
הצורר ;

) (4להעניק לבני העם היהודי שהושמדו ונפלו בימי
השואה והמרי אזרחות זכרון של מדינת ישראל ,לאות

) (3לקהילות ,לבתיכנסת ,למוסדות ציבור ,תרבות,
חנוך ,דת וחסד שנחרבו ונהרסו מתוך מזימת רשע
למה ת את שם ישראל ותרבותו מתחת השמים ;
) (4לעוז רוחם של יהודם שמסרו את נפשם על עמם

היאספם אל עמם ;
)(5

של קרבנת השואה וגבוריה או קשתף פעולה עם מגד
עלים כאלה

בקדושה ובטהרה ;
) (5לגבו רתם של חיילים יהודים בצבאות ,ושל לוחמי

השרידים ושחרורם;
) (8ולחסידי אומות העולם ששמו נפשם בכפם להצלת
יהודים,
ושם וסמכויותיו

 .2תפקיד יד
תפקידו של יד ושם

ה

הנצחת זכרם של קרבנות הנאצים וחללי המלחמה
בהם ;
) (7לעשות כל פעולה אחרת שתידרש לשם ביצוע
תפקידו.
 .3יד ושם גוף מואגד

לד ושם האגף מואגד ,זכאי להתקשר בחזים לרכוש
ולהחזיק נכסים ולהוציאם מרשותו ולהיות צד בכל הליך מש
פטי ובכל משאומתן אחר.
.4

מוסדות יד ושם
המוסרות המנהלים של יד ושם יהיו מועצה והנהלה.

.5

תקציב יד ושם

א לאסוף אל המולדת את זכרם של

כל אלה מבני העם היהודי שנפלו ומסרו את נפשם ,נלחמו
ומרדו באויב הנאצי ובעוזריו ולהציב שם וזכר להם ,לקה
לות ,ארגונים ולמוסד .ת שנחרבו בגלל השתייכותם לעם
היהודי; ולמטרה זו יהיה מוסמך 
) (1להקים מפעלי זכרון ביזמתו ובהנהלתו;

;

) (6לייצג את ישראל במפעלים בינלאומיים שמטרתם

מחתרת בישובים וביערות ,שחירפו נפשם במערכות
הקרב נגד הצורר הנאצי ועוזריו;
) (6למסכת הגבורה של נצורי גיטאות שקמו והציתו
אש המרד להצלת כבור עמם ;

) (7למסירות ולגבורה של אחים שנחלצו להצלת

לאשר ולהדריך מפעלים העושים להנצחת זכרם

השתתפות א צר המדינה בהקמתו ובהחזקתו של יד ושם
תיקבע בתקציב המדינה ; יד ושם יפעל עלפי הקציבו היא,
אשר ההכנסות לביטויו יבואו מהשתתפות זו ומהשתתפות
חמרית של מוסדות וארגונים לאומיים וציבוריים ,ממפעליו

ושירותיו /מתשלומי חברים' מינויים ותומכים ,מעזבונות ,הק

) (3הדרכים והסדרים לזימון ועידות וכינוסים;
) (4תנאים לקבלת אזרחות הזכרון וסדרי הענקתה ;
) (5האמצעים לציון השתתפותם במערכות הקרב נגד
הצורר הנאצי ועוזריו של חיילים ולוחמי מחתרת יהו



דים ונצורי גיטאות
) (6סדרי הכנסת התקציב ואישורו ,והוראות ברבר

צבות ותרומות ,ומכספים ואמצעים חמריים אחרים שיגייס
באישור הממשלה.
 .6תקנון יד ושם
חבר הממשלה שיוסמך על ידיה לבצע חוק זה )להלן

;

השר( יתקן ,באישור ר.ממשלה ,את תקנון יד ושם ותקפו

המשק והנהלת הכספים ;

מיום פרסומו ברשומות.
.7

) (7הוראות אחרות שהשר יקבע כנחוצות לקיומו

הוראות התקנו1
)(1

טיל יד ושם כרשות זכרון.

הרכב המועצה ,דרך הקמתה ,סמכויותיה וסדרי

כינוסה

.8

;

) (2הרכב ההנהלה ,דרך הקמתה ,סמכויותיה ודרכי

עבודתה ;

תקנות

השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של
חוק זה.

הסתייגויות לחוק הנ"ל
לסעיף

אים את "אשר עשה לך" הפאשיזם

1

א.

פ ר

י מציע



הנאציזם ,אויב

האנושות ומשמד העם היהודי/ ,תעבו ולבערו תמיד".

:

)א( בפסקה ) (5במקום המלים "לוחמי מחתרת בישו
בים וביערות" יבואו המלים "לוחמי מחתרת ופארטי
זאנים";

לסעיף

5

ברמן

א.

מציע

:

)א( במקום הרישא תבוא רישא זו" :הממשלה תקציב .
סכום מתאים להקמתו ,להחזקת ,ולפעילותו של יד

)ב( במקום פסקה ) (9תבוא פסקה זו:
 (9),,לכל כוחות הקירמה שבעמים ולחסידי אומות

ושם"!

הע,לם שנחלצו והוש טו עזרה נאמנה לבני העם
היהודי להצילם מידי הנאצים ולחזק ידם במערכו

)ב( בטיפה יימחקו המלים "באישור הממשלה".

תיהם".
ברמן מציע :
א.
בסוף פסקה ) (1להוסיף את

לסעיף 6
המלים :

א .פ ר י מציע :
במקום סעיף  6יבוא סעיף זה

"הפאשיסטיים

והאנטישמיים";

)ב( בפסקה ) (5במקום המלים "לוחמי מחתרת 
בישובים וביערות" תבוא המלים "פארטיזאנים";

החינוך והתו ב ,ת תקבע".

זו:

)ג( במקום פסקה ) (9תבוא פסקה
") (9לכל כוחות הקידמה מבני
שהגישו עזרת אחים נאמנה לבני העם היחידי הנרדף
העמים

השונים

עלידי הנאצים ובעיקר ללוחמי הגטאות ולתנועת
המחתרת היהודית".
א.

ר

ז יא

ל  נ

א ו ר מציעה

"הגרמנים".
אם הסתייגות זו תתקבל ,תוחלף המלה "נאצי" בכל
מקום שהיא מופיעה במלה "גרמני".
לסעיף
א.

2

ברמן
בפסקה

)(3

א.

ברמן

מציע
במקום המלים "היום שנקבע עלידי הכנסת
:

כיום הזכרון לשואה ולגבורה" יבואו המלים "יום

זכרון השואה והגבורה הוא  19באפריל
בגיטו וארשה".



יום המרד

א .פ ר י מציע :
בפסקה ) (3להוסיף את המלים "ולהזכיר לדורות הב

מציע :

במקום סעיף  6יבוא סעיף זה :
") .6א( ועדת החינוך והתרבות של הכנסת תתקין
נשם הכנסת את התקנון של יד ושם ;

:

בפסקה ) (1במקום המלה "הנאצים" תבוא המלה

:

"ועדת החינוך והתרבות של הכנסת תתקין את תקנון
יד ושם" אם הסתייג,ת תתקבל ,יבואו בסעיף  7פסקת
) (7במקום המלים "שהשר יקבע" המלים "שוועדת

)ב(

המועצה תורכב מנציגי כל הסיעות בכנסת,

מנציגי מוסדות מדע ותרבות ,מנציגי ארגוני
המחתרת נגר הנאצים ,מלוחמי הגיטאות ומאישים
אחרים שהמועצה תצרף אליה.
)ג( ההנהלה תיבחר עלידי המועצה.
אם הסתייגות זו תתקבל ,יחולו בסעיף  7שינויים

אלה:
) (1במקום פסקות ) (1ו) (2תבוא פסקה זו:
"סמכויות הן ,סדרי כינוסן ועבודתן של המועצה
וההנהלה";

) (2בפסקה ) (7במקום המלים " :שהשר יקבע''
יבוא ,המלים

:

"שהמועצה תקבע".

ד ,הצעת חוק לתיקון פקודת הטבק ,תשי"ג1953
.1

תיקון פקודת הטבק
פק ,דת הטבק  /(1תתוקן כך :

)ו( בסעיפים
בר ה דוש".

)א( בכל מקום בפקודה שנאמר בו "אקסייו" קרי "בלו";
בסעיף

)ב(

2

 ,(2)19 ,(1)11ו(7)31

יימחקו המלים "ויהא

)ז( בסעיף  ,35במקום סעיפים קטנים ) (3ו) (4יבוא
סעיף קטן זה ;



") (3נייר לסיגריות שהובא בניגוד לסעיף זה
יוחרם",

) (1במקום ההגדרה למלה "מנהל" תבוא הגדרה זו:

""מנהל" פירושו  מנהל המכס והבלו";
) (2בסוף ההגדרה למלה "טבק' /ייווספו מלים אלה:
"וכן זרעי טבק",

)ג( בסעיף  ,3אחרי סעיף קטן ) (2ייווספו סעיפים קט
נים אלה:
") (3שרהאוצר רשאי ,בצו ,לפטור ממס בלו ,טבק
מיוצר שהוא מיועד לתצרוכת חיילים או שוטרים או

פקידי בתיסוהר ,ונמסר לצבאהגנה לישראל או לחיל
המשטרה א ,לשירות בתיסוהר או למוסד שאושר על
ידי שרהאוצר כמוסד מיוחד להספקת מצרכים לחיי
לים ,לשוטרים או 7פקירי בתיסוהר ,ולמשפחותיהם
בלבד.

)ח( בסעיף
מגביל זה:

,36



במקום התנאי המגביל הראשון יבוא תנאי

"בתנאי שאין להשתמש בזכות הכניסה והחיפוש לפי
סעיף זה במקום המשמש למגורים בלבד ,אלא אם ניתן זו
חיפוש מאת ביתמשפט מוסמך".
)ט( בסעיף

,37

לאחר פסקה

)ד(

תיווסף פסקה

זו:

")ה( טבק מיוצר שנמסר בניגוד לסעיף ."(4)3
)י( בסעיף  ,38במקום סעיף קטן ) (2יבואו 0עיפים קטנים
אלה

:

") (2מי שנמצא ברשותו טבק מוברח ,דינו קנס עד
חמש עשרה לירות לכל קילוגרם או חלק מקילוגרם,

טבק מיוצר הפטור מתשלום מס בלו לפי סעיף

או פ שלושה מסכום מס הבלו המשתלם עליו ,הכל לפי

קטן ) (3לא יימסר לידי אדם שאינו חייל או ש,טר או

הסכום הגדול יותר ,ואם אותו אדם כבר הורשע פעם

פקיר בתיסוהר ,אלא אם שולם מס הבלו לפני המסירה.

על' אותה עבירה  קנס כאמור או מאסר עד ששה

)(4

)(5

חדשים או שני הענשים כאחד.

בסעיף זה 

"חיל המשטרה" פירושו במשמעותו בפקודת המש
טרה ;(■2

)2א( )א( פקיד מכס וכל ש,טר רשאי לתפוס כל אמצעי

הובלה ששימש ליבוא של טבק מוכרח ,לסילוקו או
להובלתו ,ובלבד שלא יתפוס אמצעי הובלה שנפחו

"שירו ת בתיהסוהר" פירושו כמשמעותו בפקודת בתי

הרשום עולה על  230טון; אך רשאי הוא לעצור

הטוהר."(.3 1946 ,

אמצעי הובלה כאמור עלפי הוראה מאת המנהל.
)ב( אמצעי הובלה שנתפס כאמור ,רשאי ביתהמשפט
לצוות על החרמתו.
)ג( אמצעי הובלה שנפחו הרשום עולה על  250טון

)ד( בסעיף  4
) (1בסעיף קטן )1א( )ד( במקום המלים "שלוש שנים"
יבואו המילים ,,שתי שנים",
) (2במקום סעיף קטן )2א( יבוא סעיף קטן זה:
")2א( המנהל רשאי להגביל ברשיון ,בשעת נתינתו,

את שטחה של כל חלקה שישתלו בה טבק ,וכן
רשאי בהסכמת המנהל הכללי של משו ר החקלאות,

לקבוע ברשיון את סוגו של הטבק שעל המגדל
לשתול".
)ר (.סעיף  10יסומן בסעיף
קטנים אקה:

(1) 10

ונעצר כאמור ,דין בעליו  קנס  10,000.ל'רות

תשלום הקנס ,אן מתן ערבות לתשלומו ,יוחזר
לבעליו.
) 0היה אמצעי ההובלה שנתפס לפי פסקה )א( בעל
חיים ,רשאי המנהל להורות על מכירתו במחיר

שיקבע,
)ד (.אמצעי הובלה שנתפס לפי סעיף קטן זה ,ותוך

ואחריו יבואו סעיפים

שלושה חדשים מיום תפיסתו לא הוגשה לבית
המשפט תביעה פלילית ולא תביעה להחרמתו ,או

רשאי המנהל ,לשם

שהוגשה תביעה כזו ,אך ביתהמשפט לא ציווה על

) (2על אף האמור בסעיף קטן )(1
הגברת יצוא הטבק ,להורות לכל מגדל ,סוחר וחרשתן
למכור טבק שיימצא ברשותו ,בין בכית ובין בפועל,

כולו או מקצתו ,לכל אום שיציין בהוראה ,ובלבד
שתובטח למוכר תמורה הוגנת.
) (3המנהל רשאי לקבוע מחירים לטבק.
) (4נשקל הטבק וניתנה הרשאת העברה מתאימה,
חייב המגדל והסוחר להודיע למנהל ,תוך שלושים יזם
מתום תקופת ההרשאה ,על בל כמות טבק שלא הועברה
לתעודתה".

 (1חוקי א"י ,כרך ב' ,פרק קמ"א ,עמ' .1392
 (8חוקי א"י ,כרך ב' ,פרק קי"ב ,עמ' 1124,
י( ע"ר מס'  1472מיום  ,5.2,46תוס'  ,1עמ' 6.

החרמת אמצעי ההובלה  יוחזר לבעליו ,ואם

נמכר ,תשולם לו התמורה".
)יא( אחרי סעיף

38

ייווסף סעיף זה

:

 .38דין דברים שהוחרמו
כל שהוחרם לפי פקודה זו ייעשה בו כפי שיורה
המנהל".
)יב( בסעיף 39
) (1בסעיף קטן


),(1

לאחר פסקה )ז( תיווסף פסקה זו:

")ח( המוסר טבק מיוצר בניגוד להוראות סעיף

זו ,כולן או מקצתן ,אם דרך כלל ואם לענין מסויים

(4)3

או לא שר

או המקבלו אמור";
) (2בסעיף קטן

),(4

במקום המלים "חמישים פונט"

יב,או המלים "אלף לירות והחרמת הטבק".
)יג( לאחר סעיף  47ייווסף סעיף זה :
47א .העברת סמכויות
המנהל רשאי להעביר לאחר את סמכויותיו לפי פקודה

מסויים".

אישור פעולות

.2

פעולה שנעשתה לפני תחילת תקפו של חוק זה ,ושהיתד,
נעשית כדין אילו ה ה חוק זד .בר ת,קף ,רואים אותה כאילו
נעשתה כדין.

הסתייגויות לחוק הנ"ל
לסעיף ) 1ד(:
ב .א ב נ י א ל ומ.
פסקה ) (1תימחק.

לסעיף
ו י ל נ ר

מ .ו י ל נ ר ומ ,ק
פסקה ) (2תימחק,
ב .א ב נ י

:

סעיף  0)1יימחק.

ס י ס

א

מציעים

0)1

:

מ .ו י ל נ ר ,ש .פ ר ל ש ט י י ן ומ .ק ס י מ מציעים:

מציעים

:

לסעיף )1ז(:
מ .ו י ל נ ר מציע
סעיף )1ז( יימחק.
:

ל מציע

..

בפסקה ) ,(2בתיקון לסעיף 2)4א( לפקודה המקורית,

המלים " :להגביל ברשיון ,בשעת נתינתו ,את שטחה
של כל חלקה שישתלו בה טבק ,וכן רשאי היא" 
יימחקו.

לסעיף )1ח(:
מ .ו י ל נ ר ומ .ק ס י ס מציעים
סעיף )1ח( יימחק.
ב.

לפקודה המקורית(:

לועיף )1ד) (.סעיף 10
מ .ו י ע נ ר ש .פ ר
סעיף קטן ) (2יימחק.

ל ש ט

י י ן ומ.

ק

א

ב נ י א ל מציע

תימחק.

ש .פ ר ל ש ט י י ן מציע :
)אלטרנאטיבית  אם לא תתקבל ההסתיגות הקודמת(;
בסעיף קטן ) ,(2המלים "לכל אום שיצויין בהוראה"

לסעיף ) 1ט( :
מ .י ל נ ר מציע
סעיף ) 1ט( יימחק.

יימחקו.
מ .ק ס י ס מציע :

לסעיף ) 1י( :
מ .י ל נ ר מציע
סעיף  (1) 1יימחק.

בסעיף

קטן ),(2

:

ו

;

ו

המלה "מגדל" תימחק.

:

בתיקון לסעיף  36לפקודה המקורית /המלה "בלבד"

ס י ס מציעים:

)אלטרנאטיבית ,אם לא תתקבל ההסתיגות הקודמת(:

:

לסעיף ) 1י"א(
מ .ו י ל נ ר מציע
סעיף ) 1י"א( יימחק.
:

ב .א ב נ י

א

ל מציע

:

:

בסעיף קטן ) ,(2אחרי המלים "לשם הגברת יצוא הטבק"

תיווסף המלה "בלבד".
מ .ו י ל נ ר מציע :
) (1סעיף קטן )ד( ינוסח
),,ד( המנהל רשאי ,במדד .שהממשלה נוקטת אותה
מדיני ,ת של קביעת מחירים למוצרים ,לקבוע מחירים
לטבק ,ובלבד והדבר נעשה תוך הסכם עם היצרנים".
) (2סעיף קטן ) (4יימחק.

כך:

לסעיף
מ .ו י ל נ ר מציע
סעיף ) 1י"ב( יימחק.
1

)י"ב(

:

:

לסעיף : 2
ב .א ב נ י א ל ומ .ו

יל

נ ר

מציעים

:

סעיף  2יימחק.

ה ,הצעת חוק הגנת הדייר )בנינים חדשים( ,תשי"ג1953
.1

פירושים
בח ק זה

.2



"פקודת הדירות" פירושו  פקודת הגבלת שכר דירה
)דירות(.(1 1940 ,

"פקודת בתי עסק" פירושו  פקודת ההגבלות על שנד
דירה )בתי עסק(.(21941 ,
"תקנות ההגנה" פירושו

'(13



בנינים חדשים

מושכר הנמצא בבנין או שתוספת בנין שבנייתם הושלמה
לאחר יום '"ד בטבת תשי"ג ) 1בינואר  (1953והושכר לרא
שונה אחרי תחיקת תקפו של חוק זה ,והדברים האלה פ,רשו

בחוזה שבירותו  לא יחולו עליו הוראות פקודת הדירות,
פקודת בתי ;סק והוראות תקנות ההגנה ,חמש שנים מיום הש

תקנות ההגנה )תיקון( )מס'

.(3 1943

 (1ע .ר .מס'  1065מיום  ,20.12.40תוס'  ,1עמ' .230
 (2ע .ר .מס'  1036מיום  ,31.3.41תוס'  ,1עמ' 15.
 (2ע .ר ,מס'  1288מיום  ,9.9.43תוס'  ,2עמ' .633

כרתו לראשונה.

.3

בנינים של מפעלים מאושרים
בנינים לבתיחרושת או לבתימלאכה ,שהוקמו עלידי

מפעל מאושר כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון; תש"י 
 ,(4 1950והושכרו לראשונה אחרי תחולת תקפו של חוק זה
והדברים האלה פרשו בח,זה שכירותם  לא יחולו עליהם
הוראות פקודת הדירות ,פקודת בתי עסק והוראות תקנת
ההגנה.
 .4העברת זכויותיו של דייר

דייר ששילם בשכירות של מושכר שחלים עליו הסעיפים
 2או  3סכום נ כר מהשקעות הבניה ,יהיה רשאי ,ת .ר תקופה
המסתיימת שנה אחת לפני תום חוזה השכירות ,להעביר את

זכויותיו בשכירות לדייר מתאים ,על אף כל הוראה מנוגדת
לכך שבחוזה השכירות ,ובלבד שבהעברת הזכויות בשכירות

של בית עסק לא יהיה הדייר החדש רשאי להשתמש בבית

העסק אלא למטרות שלהן שימש לפני ההעברה.
.5

פטור מרישום

מושכר שחלים עליו הסעיפים  2או  3ושהושכר לתקופה
המסתיימת לא יאוחר מחמש שנים וח.דש אחר מיום השכרתו
לראש,נה ,לא יראו את השכירות כהעברת קרקע הטעונה
רישום בספרי האחוזה ,על אף האמור בפקודת העברת
קרקעות .(5

 .6ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זד" והוא רשאי
להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוע.

הסתייגויות לחוק הנ"ל
לסעיף 2

לסעיף 3

:

ש .ל ו ר נ ץ מציע :

המלים "חמש שנים מיום השכרתו לראשונה" 

יסומן ")3א(" ,ובסופו ייווסף סעיף קטן זה :

יימחקו.
ח .רובין מציע :
למחוק את הסעיף ולסמן את הסעיפים

")ב( הוקם בנין אמור בסעיף קטן )א( ,יראו את
האום שניתן לו הרשיון לבניתו לפי פקודת בנץ

3

ערים ,1936 ,כמקום הבנין לענין סעיף זה",

עד  6בסעיפים

 2עד ;5

אם לא תתקבל הצעה זו:
) (1במקום המלים "חמש שנים מיום השכרתו

לסעיף
ח,

לראשונה" יבואו המלים "חמש שנים מיום תחילת
תקפ של חוק זה";
)(2

המלים "תוספת לבנין"



לסעיף

6

לביצועו" .

יימחקו.

הצעת חוק השופטים ,תשי"ג1953

מבוא

שנים  מהן לפחות חמש שנים בארץ
מן הדברים האלה:



)(1

)א( ביתהמשכט העליון;

למשפט אשר שר המשפט ס אשרם בתקנות לצורך
סעיף זה.

 .2כשירותם של שופטי ביתהמשפט העליון

משפט מח,זי.

מי שרשום ,ומי שזכאי להיות רשות ,בפנקס עורכי

הדין ב'שראל ,ועסק ,ברציפות או לסירוגין ,לא פחות מעשר

עריכת דין;

ישראל או בשירות אחר אשר שר המשפטים אישרם
בתקנות לצורך סעיף זה;
) (3הוראת משפטים באוניברסיטה או בביתספר גבוה

פרק ראשון :כשירות
אלה כשרים להתמנות ש ,פטי ביתהמשפט העליון:
)א( מי שכ הן במשך תקופה של המש שנים נשופט בית



באחד או באחדים

) (2שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת

)ב( בתיהמשפט המחתים!
)ג( בתימשכט השלום.

)ב(

:

המלים "והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענץ הנוגע

חוק זה".

.1

רובין מציע :
אחרי המלים "סכום ניכר מהשקעת הבניה" יווספו
מלים אלה "בין שהסכום האמור פורש בחוזה השכי
רות כהשקעה בבנ ה ובין שלא פורש כך".

ח .ר ו ב י ן ומ .ב ג י ן מציעים :

יבואו המלים "עשר שנים מיום תחילת תקפו של

ו.

4

:

ח .ר ו ב י ן ומ .ב ג י ן מציעים :
המלה"מתאים"תימחק ובמקונ,ה תביא המלה "אחר".

יימחקו.

מ .בגין מציע :
במקום המלים "חמש שנים מיום השכרתי לראשונה"

נושא החוק
חוק זה דן בשופטים של

:

ח .רובין
הסעיף יימחק ; ואם לא תתקבל הצעה זו :סעיף 3
מציע :

)ג(
.3

משפטאי מובהק.

כשירותם של שופטי ביתמשפט מחוזי

אלה כשרים להתמנות ש ,פטי ביתמשפט מחוזי:
)א( מי שכיהן במשך תק,כה של ארבע שנים כשופט
שלום.

 (4ספר החוקים מס'  ,41מיום י"ט בנסן תש"י ) ,(6.4.50עמ' .129
 (5חוק א"י ,כרך ב' ,פרק פ"א ,עמ' .855

)ב( מי שרשום ,ומי שזכאי להיות רשום ,בפנקס עורכי
הדין בישראל; ועסק ,ברציפות או לסירוגין ,לא פחות משש

שנים  מהן לפחות שלוש שנים בארץ  באחר או באח
דים מן הדברים המנויים בסעיף )2ב(,
אלה כשרים להתמנות שופטי ביתמשפט שלום  :מי שר
שום ,ומי שזכאי להיות רשום ,בפנקס עורכי הדין בישראל,

ועסק ,ברציפות או לסירוגין ,לא פחות משלוש שנים 
מהן לפחות שנה אחת בארץ  באחר א ,באחדים מן הדברים
המנויים בסעיף )2ב(.

המשפט העליון ,ומבין בעלי ותק שזה  הקשיש שבהם,
.9

נשיאי בתימשפט מחוזיים וכר

נשיאים ונשיאים תורנם של בתימשפט מחוזיים ושופטי
שלום ראשיים יתמנו עלידי שר המשפטים בהסכמת נשיא

ביתהמשפט העליון ,איש איש מקרב השופטים של בתי
המשפט שבדרגה הנידונה.

פרק שני :מינוי
דרן המינוי

.5

)ב( נבצר מנשיא ביתהמשפט העליון ומממלא מקומו הק

בוע למלא תפקידם ,יכהן כממקא מקום הותיק שכשופטי בית

לשירותם של שופטי שלום

.4

 .8נשיא ביתהמשפט העליון וממלאי מקומו
)א( נשיא ביתהמשפט העליון וממלא מקומו הקבוע ית
מנו על פי הוראות סעי  5מקרב ש.פטי ביתהמשפט העליון.

מינויים לכהונה בפועל

.10

השופטים יתמנו עלידי נשיא המדינה לפי הצעת ועדת
מינויים שתובא לפני הנשיא עלידי שר המשפט.

)א( שר המשפטים רשאי למנות לכהונה בפועל 
בהסכמת המועמד ובהתייעצות עם נש'א ביתהמשפט העליון

) (1שופט ביתהמשפט העליון  כנשיא או כשופט

הרכב ועדת המינויים

.6

)א( ועדת המינויים )להלן



של ביתמשפט מחוזי;

הוועדה( תהיה של תשעה

) (2שופט ביתמשפט מחוזי  כשופט ביתהמשפט

חברים:
שלושה שופטים שהם נשיא ביתהמשפט העליון ושני
שופטים של ביתהמשפט העליון שייבחרו עלידי
חבר שופטיו לתקופה של שלוש שנים?
שני חברי הממשלה שהם שר המשפטים וחבר הממשלה
שייבחר עלידיה;
שני חברי הכנסת שייבחרו עלידיה בבחירה חשאת
ויכהנו כל עוד הם חבריהכנסת ,ואם תמה כהונת
הכנסת  ער שתבחר הכנסת החדשה חברים אחרים
במקומם ;
שני עורכידין העובדים במקצועם שייבחרו עלידי
מועצת הסתדרות עורכיהדין ב שראל לתקופה של

שלש שנים! בחירתם טעונה אישור שר המשפט .אם
יתקבל חוק להקמת קשבת פרקליטים שתארגן את

מקצוע עורכיהדין ,ייבחרו שני עורכיהדין עלידי

העליון ,כנשיא ביתמשפט מחוזי ,כשופט שלום ראשי
או כשופט שלום;
) (3שופט שלום  כשופט ביתמשפט מחוזי או
כש,פט שלום ראשי.

)ב( כה.נה בפועל לפי סעיף זה ,ברציפות או לסירוגין,

לא תהיה יותר משנה אחת מתוך תקופה של שלוש שנים.
)ג( שופט שנתמנה לכה גת בם .על והתחיל בד'ון ,יהיה
מוסמך לסיימו גם לאחר תום תקופת מינויו.
 .11הצהרת אמונים
מי שנתמנה ש,פט

חייב ,בטרם שב בדין ,להצהיר בפני

נשיא המרינה הצהרה זו :
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה,

לשפ ט את העם משפט צדק ,לא להטות משפט ולא להכיר
פנים".

לשכת הפרקליטים ללא צורך באישור שר המשפטים.
 .12כוחו של מינוי

)ב( הרכב הוועדה יפורסם ברשומות.

שופט שמינויו פורסם ברשומות ,אין עוררין על מינויו.

)ג( שר המשפטים ישנ;ש יושבראש הוועדה.
) 0הוועדה תוכל לפעול אף אם פחת מספר חבריה,
כל עוד לא פחת מששה.
.7

סדרי עבודת הוועדה

)א( ראה שר המשפטים שיש למנות שופט ,יודיע על כך
ברשומות ויכנס את הוועדה.
)ב( אלה רשאים להציע מועמדים

:

שר המשפטים;

נשיא ביתהמשפט העלון;
שלשה חברי הוועדה כאחד.

)ג( הצעת הוועדה על מינויו של שופט תהיה על דעת
רוב חבריה שהשתתפו בהצבעה ,אולם הצעת הוועדה על מינויו
של משפטאי מובהק לא תהיה אלא על דעת שלשה רבעים
ממספר חבריה שהשתתפו בהצבעה.
)ד( שאר סדרי דיוניה ועבודתה של הוועדה ייקבעו על

ידיה,

פרק שלישי :כהונה ומעמד
 .13איתלותם של שופטים
אין על שופט מרות בעניני שפיטה זולת מרותו של
החיק.
.14

סדרי מינהל

שר המשפטים יקבע את סדרי המינהל של בתיהמשפט
וימנה על ביצועם אחד השופטים שיה ה אחראי בפניו.
 .15תקופת כהונתם של שופטים
שופט יכהן מיום שהצהיר אמונים ,וכהונתו לא תיפסק
אלא במותו ,בהתכטרותו ,בפרישתו לקצבה ,או בהעברתו מן
הכהונה עלפי חוק זה.
.16

התפטרות

שופט יכהן מיום שהצהיר אמונים ,וכהונתו לא תיפסק
אלא במותו ,בהתפטרותו ,בפרישתו לקצבה ,או בהעברתו מן
הכהונה עלפי חוק זה.

התפטרות

,16

)(4

שופט רשאי להתפטר מכהונתו עלידי הגשת כתבהתפט

שלא כדין.

רות לשר המשפטים; כה גתו תיפסק כתום של שה חדשים
מהגשת כתבההתפטרות אם לא הסכים שר המשפטים למועד

)ב( שר המשפטים רשאי להיות מיוצג לפני ביתהדין
עלידי באכוחו.

קצר יותר.

)ג( בבירור הקובלנה יהיו לביתהדין כל הסמכויות שיש
לביתמשפט מחוזי בענין פלילי.
 .23מסקנות ביתהדין; העברת שופט מן ה; הונה
)א( ביתהדין יביא את מסקנותיו ,לזכות או לחובה\ לפני

 .17קצבה

)א( גיל הקצבה של שופט הוא שבעים שנה.
)ב( ש פט יפרוש לקצבה לפני גיל זה 
) (1אם ביקש זאת בדרך שתיקבע בתקנות! או

שרהמשפטים.

) (2אם החליטה ועדת המינויים ,על יסוד חוותדעת
משכרת

.18

)ב( מצא ביתהדין שאץ השופט ראוי להמשיך בתפקידו,
יביא שר המשפטים את מסקנות ביתהדין לפני נשיא המדינה/

שמחמת מצב בריאותו נבצר ממנו למלא

רפואית,
תפקידו.

ועדת המנויים מצאה שהשופט השיג את מינויו

והגש א יעביר את השוכט מכהונתו.
)ג( פסק ביתהדין שתקיפת כהונתו של השפט לא תבוא

ותשלומים אחרים

משכרתו של שופט והתשלומים האחרים שישולמו לו,

בחשבון ,כולה או מקצתה ,לענין כשרותו לפי הסעיפים )2א(

בתקופת כהונתו או אחריה ,לרבות אלה שישולמו לתל,יים

או )3א( ,יודיע על כך שר המשפטים לוועדת המנויים.

להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפור

 .24השעיית שופט
)א( הוגשה על ש פט קיבלוה לפי פרק זד ,או הוגשה נגדו
תביעה פלילית ,רשאי נשיא ביתהמשפט העליון להשע ת את

בו לאחר מותו ,ייקבעו עלידי החלטת הכנסת ,והיא רשאית
ברשומות.

סמו

ייחוו הכהונה

.19

שופט לא יהיה חבר בכנסת או במועצה של רשות מקו
מית ,אולם רשאי הוא ,בהסכמתו ובהסכמת שרהמשפטים,
למלא באורח זמני תפקיד אחר מטעם המדינה ,או למלא תפקיד

הש פט לתק טה כפי שמצא לנכון.
)ב( ביתהדין רשאי ,על פי בקשת השוכט ,לבטל את
השעייתו.

צינורי אחר ,אם לדעתם ולדעת נשיא ביתהמשפט העליון

פרק חמישי :הוראות שובות

אין הדבר פוגע במעמדו כשופט.
.20

.25

העברת שופט למקום אחר

פרסום ברשומות

הודעה על מינויו של ש ,פט ועל גמר כהונתו של שופט

ראה שר המשפטים צורך ,מסיבות מינרליות ,להעביר
שוכט לבית משפט שבמקום אחר ,יקבל תחילה את הסכמת

תפורסם

ברשומות.

 .26תביעה פלילית נגד שופט

נשיא ביתהמשפט ר,עליון לאותה העברה.

לא תוגש תביעה פלילית נגד שופט אלא עלידי היועץ

המשפטי לממשלה ולפני ביתמשפט מחוזי של שלשה שופטים.

פרק רביעי :שיפוט משמעתי
 .21ביתדין משמעתי

.27

הוראות מעבר

)א( כל שופט יהיה נתון לשיפוטו של ביתדין משמעתי

מי שכהן כשופט ערב תחלת תקפו של חוק זה 

)ב( ביתדין יהיה של חמשה ,ובהם שלשה שופטי בית

)א( רואים אותו כאילו נתמנה עלפי ח ק זה;
)ב( יצהיר אמונים לפי סעיף  11תוך שני חדשים מיום
תחילת תקפו של חוק זה; הוראה זו לא תחל על שופטי ב ת
המשפט העליון שהצהירו במעמד פתיחת ביתמשפט זה

)להלן  בית הדין(.
המשפט העליון ,או של שלשה וביים שני שוכט בית

המשפט העליון ,הכל כפי שנשיא ביתהמשפט העליון יקבע

בשנת תש"ח.

לכל ענין.

)ג( חברי ביתהדין יתמנו לכל ענין עלידי חבר שופטי

 .28ביצוע ותקנות

)ד( אב ביתהדין יהיה נשיא ביתהמשפט העליון ,או

להתקין תקנות לביצועו ,לרבות תקנות לסדרי הרין בביתהדין
המשמעתי.

שר המשפטים ממונה על ביצוע חק זה והוא רשאי

ביתהמשפט העלון.

ממלא מקמו הקבוע ,או הוותיק שבין שאר שופטי ביתהמשפט

העליון ,הכל לפי ההרכב ,ומבין בעלי ותק שוה  הקשיש

 .29ביטולים
)א( בטלים

 .22קובלנה על שופט
)א( שר המשפטים רשאי להגיש לביתהדץ קובלנה על
מאלה :
שופט על יסוד אחד

) (1הסעיפים  14ו 15לפקודת בתיהמשפט!(1 1940 ,
) (2סעיף )1ג( לפקודת בתימשפט )הוראות מעבר(,
תש"ח  .(21948
)ב( החוק לקביעת משכרתם של נשיא המדינה ,חברי
הממשלה ,שופטי המדינה ומבקר המדינה ,תשי"א  4950

שבהם.

) (1השוכט נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו;
) (2השופט התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של
שופט בישראל.
) (3השפט הורשע על עבירה שבנסיבות הענין יש בה
משום קלון;



לא יח,ל על משכרתם של שופטים שחוק זה דן בהם,
 .30תחילת תוקף

 (1ע .ר .מט 1302 .מיום  ,25.7.40תוס ,1 .עמי .115
 (2ע .ר .מס 7 .מיום כ"ג בסיון תש"ח ) ,(30.6,48תוס .א /עמ' 17.

תקפו של חוק זה הוא מיום קבלתו בכנסת.

הסתייגויות לחוק הנ"ל
לסעף

1

:

י .הררי
להוסיף בסוף הסעיף" :וכן בפקידים מסדרי קרקעות".
מציע :

לסעיף ) 2א(:
ז .ו ר ה פ ט י ג מציע
להוסיף בסוף ההוראה" .או כדיין בביתדין רבני".
:

מ .בגין וע .א י כ י ל ו ב מציעים :
אם הסתייגותו של חברהכנסת ורהפטיג תתקבל 

להוסיף" :ובלבד שתהיה לו השכלה משפטית כללית".

רוזן,

שרהמשפטים פ.
מציעים :
למחוק את הפסוק המתחיל במלים " :אם יתקבל חוק
להקמת לשכת פרקליטים " . . .

ורהפטיג

ז.

להוסיף לחברי הוועדה

ו .ו ר ה פ ט י ג ,מ .בגין וע .א י כ י ל ו ב
מציעים :

אותן ההצעות כמו לסעיף )2א(.

לסעיף

) 6ג( :

מ .ב ג י ן ו ח .רובין מציעים :

"למינויו של שופט ביתהמשפט

לסעיף

) 7ג( :

לסעיף

להחליף את המלים "על דעת שלשה רבעים ממספר
חבריה שהשתתפו בהצבעה" במלים "על דעת כל הב
ריר .שהשתתפו בהצבעה ,ולהוסיף את המלט "הצב
עות הוועדה יהיו חשאיות".

)א(:
מציע :

להחליף סעיף קטן זה

בהוראה זו:

"ועדת המינויים תהיה של תשעה חברים שהם  :נשיא
ביתהמשפט העליון ,שלשה שופטים שייבחר עלידי
ביתהמשפט העליון ,שרהמשפטים ,שגי חבריכנסת

לסעיף

) 8א( :

ז .ו ר ה פ ט י ג מציע :
למחוק את המלים "וממלא מקומו הקבוע".

לסעיף ) 8ב(:

ושני עורכידין".

ז .ו ר ה פ ט י ג מציע :

ח .רובין מציע:
להחליף סעיף קטן זה בהוראה

למחוק את המלים "וממלא מקומו הקבוע".

זו:

"ועדת המינויים תהיה של שבעהעשר חברים שהם :
נשיא ביתהמשפט העליון ושופט נוסף שייבחר על

ידי שופטי ביתהמשפט העליון ; שני שופטי בית

לסעיף : 9
שפירא מציע
י.
להחליף את המלים "בהסכמת נשיא ביתהמשפט
:

העליון" במלים "בהתייעצות עם נשיא ביתהמשפט

המשפט המחוזי שייבחרו עלידי שופטי בתיהמשפט

העליון".

המחוזיים ; שני חברי ממשלה ,י ששה חבריכנסת
שייבחרו עלידיה ,אחר אחר לפי גורל הסיעות; ארבעה
עורכידין! דיקן הפאקולטה למשפטים".

ואם הסתייגות זו לא תתקבל  בהוראה זו:
"ועדת המינויים תהיה של תשעה חברים שהם ארבעה
חבריכנסת ,שני שופטים ,שני עורכידין וחבר ממשלה
אחד".

מ.

למחוק

בגין מציע:
מ.
להחליף ,לגבי ביתהמשפט המחזי ,את התואר "נשיא"
בתואר "אב בית דין"; להחליף את המלים "יתמנו על
ידי שר המשפטים בהסכמת נשיא ביתהמשפט העליון"
במלים "יתמנו עלידי ועדת המינויים" או במלים
"יתמנו עלידי נשיא ביתהמשפט העליון".
לסעיף

בגין מציע:



בנוסח הוועדה



את המלים

:

10

שופטים".

ח ת
להחליף את המלים "בהתייעצות עם נשיא ביתהמשפט
העליון" במלים "בהסכמת נשיא ביתהמשפט העליון".

נ.

מ.

בגין

רובין

מ.
מציעים :

למחוק את המלים " :בחירתם טעונה אישור שר
המשפטים".

)א(:
מציע :

"של ביתהמשפט העליון" אחרי המלים ; "ושני
ו ח.

רובין מציע:

ח.

בהצבעה חשאית".
מ.

ח.

רשאי להציע מועמדים".

העליון טעונה הצעת ועדת המינויים אישור הכנסת
6

בגין ו

רובין

מציעים.

.

להחליף סעיף קטן זה בהוראה זו" :כל חבר הוועדה

5

בגין

:

"נשיא

לסעיף ) 7ב(:
שרהמשפטים מציע :
למחוק את המלים "שלשה חברי הוועדה כאחד'',
מ.

רובין מציע:
להוסיף הוראה

:

"נציג הרבנות הראשית' /ואט

לערעורים".

:

זו:

מציע :

הסתייגות זו לא תתקבל " :נציג ביתהדין הגדול

לסעיף )2ג(:

לסעיף
ח.

מ.

וזז.

להחליף את המלים "שרהמשפטים" במלים
ביתהמשפט העליץ".

ח .רובין
למחוק סעיף קטן זה.
מציע

בגין

רובין

בגין מציע

:

להחליף את הרישא במלם אלה " :נשיא ביתהמשפט
העליון רשאי

המועמד



",

למנות לכהונה בפועל



בהסכמת

לסעיף ) 10ב(:
להחליף סעיף קטן זה בהוראה

תפקיד קבוע או זמני אחר מחוץ לתפקידים הקשורים

זו:

בתפקידו כשופט".

")ב( מינוי לפי סעיף זה יהיה לתקופה שלא תעלה
על ששה חדשים מתוך שנה' ובלבד שבביתהמשפט
העליון לא יכהנו בעת אחת יותר משלשה שופטי
ביתהמשפט המחוזי".
לסעיף : 13
ז .ו ר ה פ ט י ג מציע
להחליף סעיף זה בהוראה זו:
"אין על שופט מרות בניאדם זולת מרותו של החוק".

לסעיף

רובין מציעים
בגין ו ח.
מ.
להחליף את המלים "את הסכמת נשיא ביתהמשפט
העליון" במלים ,,את הסכמת השופט".
:

מציע :
המשפטים
שר
להוסיף את המלים "דרךקבע" אחרי המליט "להעביר
שופט".

:

לסעיף

14

20

:

לסעיף

21

:

מ .בגין מציע:
להחליף סעיף קטן )ב( ו)ג( בהוראה זו:

:

בגין מציע:
מ.
להחליף סעיף זה בהוראה זו:

"ביתהדין המשמעתי יהיה של חמשה שופטים שיתמנו

"שרהמשפטים ,בהסכמת נשיא ביתהמשפט העליון,

עלידי חבר שופטי ביתהמשפט העליון ,והוא ישב

ימנה מקרב השופטים מנהל כללי של בתיהמשפט,
שיקבע את סדרי המינהל של בתיהמשפט ויה ה ממינה

בהרכב של חמשה או של שלושה כפי שיקבע נשיא

על ביצועם; סדרי המיגהל טעונים אישור של שר
המשפטים ונשיא ביתהמשפט העליון".

רובין

ח.

מציע

ביתהמשפט העליון לכל ענין".
ח.

להחליף סעיףקטן )ב( ו)ג( בהוראה זו:
"ביתהדין יפסוק בהרכב של שלשה או חמשה חברים;
נשיא ביתהמשכט העליון יקבע את ההרכב לכל ענין

:

אחרי המלים "שרהמשפטים יקבע" להוסיף את המלה

מתוך רשימה של שבעה אשר יתמנו עלידי בית

"בתקנות".

לסעיף ) 17א(:
ד .ב ר  ר ב 
להחליף סעיף קטן זה בהוראה זו:
),,ב( גיל הקצבה של שופט ביתהמשפט העליון הוא

רובין

מציע

:

המשפט העליון לתקופה של שנתיים,
מהם יהיו שופטים".

ואשר שלשה

ד .א י מציע ;

לסעיף ) 22א(:
מ .בגין מציע:
להוסיף אחרי המלים "שר המשפטים" את

שבעים שנה ,של שופט ביתמשפט מח,זי  ששים

"או נשיא ביתהמשפט העליון".

וחמש שנים ,ושל שופט שלום  ששים שנה".

לסעיף : 18
המשפטים מציע
שר
להחליף את המלים "והיא רשאית להסמר לכך את
:

ועדת הכספים" במלים "עלפי הצעת ועדת הכספים".
רובין מציע :
ח.
להחליף את המלים "והיא רשאית להסמיך לכך את

לסעיף ) 23ג(:
שפירא מציע
י.
למחוק סעיף קטן זה.
:

לסעיף
ח.

מיע את טענותיו" אחרי המלים "רשאי נשיא בית
המשפט העליון".

וועדת החוקה' חוק ומשפט".
לסעיף

: 19

24

)א(:

רובין

מציע

:

להוסיף את המלים "אחרי שנתן לשופט הזדמנות להש

ועדת הכספים" במלים "עלפי הצעת ועדת הכספים

בגין מציע:
מ.
לפתוח סעיף זה במלים אלה :
"לא יעסוק שופט בפעילות פוליטיתמפלגתית
להוסיף אחרי המלים "ובהסכמת שר המשפטים'' את
המלים "נשיא ביתהמשפט העליון' /ולהוסיף בסוף
הסעיף הוראה זו:

המלים:

לסעיף : 26
המשפטים מציע
שר
למחוק את המלים "ובפני ביתמשפט מחוזי של שלשה
:

שופטים".

;

"כל עוד שופט ממלא תפקיד כזה' לא ישב בדין ,אלא
אם נשיא ביתהמשפט העליון הורה אחרת".
ח.

רובין מציע:
להחליף את הסעיף בהוראה

זו:

"במידה שלא נקבע אחרת בכל חיקוק ,לא ימלא שופט

לסעיף
מ.

28

:

בגין מציע:
למחוק את המלים "לרבות תקנות לסדרי הדין בבית'
הדין המשמעתי" ולהוסיף פסוק זה
"סדרי הדין של ביתהדין המשמעתי ייקבעו עלידו".
:

מ .ב ג י ן ,ז .ו ר ה פ ט י ג ,ו נ .חת מציעים :
להוסיף בסוף הסעיף" :תקנות סדרי דין אלה טעונים
אישור בשיא ביתהמשפט העליון",

הצעת חוק להארכת תוקף של תקנותשעתחירום לתיקון תקנות ההגנה
)כספים( )מס'  ,(2תשי"ג1953

ז,
.1

הארכת תוקף

.2

תחילת תוקף
תקפו של חוק זה הוא מיום כ' באלול תשי"ג ) 31באוגו

סט

.(1953

תקפן של תקנותשעתחירום לתיקון תקנות ההגנה
)כספים( ,תש"א   (1 1951מוארך בזה ער יום כ"ה בטבת
תשי"ד

) 31בדצמבר .(1953

הסתייגויות לחוק הנ"ל
לסעיף 1
א .צ
סעיף

"שרהאוצר יורה

המלים

:

י ז ל י נ

ג מציע

ינוסח כך

1

הוכנס חוק זה לתקפו".

:

י,

:

" .1תקפן של תקנותשעתחירום לתיקון תקנות
ההגנה )כספים( ,תשי"א



,1951

בנוסח המתוקן

הייתן בתוספת לחוק זה ,מוארך בזה עד יום כ"ה
בטבת

תוך חודש ימים מיום

תשי"ד ) 31בדצמבר ."(1953

בוו

מציע

:

סעיף  1ינוסח כך :
" .1תקפן של תקנותשעתחירום לתיקון תקנות
ההגנה )כספים( ,תשי"א   ,1951בנוסח המתוקן
הניתן בתוספת לחוק זה מוארך בזה עד יום כ"ה
בטבת

התוספת:

תשי"ד ) 31בדצמבר ."(1953

התוספת:

"בסעיף  5לתקנ ת ההגנה )כספים( הניתן בסעיף
לתוספת לח ק להארכת תוקף של תקנותשעתחירום

"סעיף  5לתקנ ,ת ההגנה )כספים( הניתן סעיף
לתוספת לחוק להארכת תוקף של תקנותשעתחירום

לתיקון תקנות ההגנה )כספים( ,תש "ב  ,1952
במקום המלים "שרהאצר רשאי להורות" יבואו

לתיקון תקנות ההגנה )כספים( ,תשי"ב   1952

1

)ב(

1

)ב(

בטל".

ח .הצעת חוק להארכת תקפן של תקנותשעתחירום )תשלומי חובה( )תיקון(.
תשי"ג1953
.1

הארכת תוקף
תקפן של תקנותשעתחירום )תשלומי חובה( )תיקון(,

תשי"ג   ,(1 1953מוארך בזה עד יום ב' באדר ב' תשי"י
)31

במארס

.(1954

הסתייגות לחוק הנ"ל
א .צ י ז ל י נ ג מציע:
אחרי סעיף  1יבוא סעיף נוסף זה :

ט.

החלטה בדבר הגדלת מסי מכס  צו תעריף מס'

בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ובלו )שנוי תעריף(
 ,1949החליטה בזה הכנסת לאשר את צו תעריף
תש"ט



" .2שרהאוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת,
ימנה ועדה ציבורית לפיקוח על ביצוע תקנות אלו".

,21

תשי"ג 

1953

המכס והפטור )מס'  (21תשי"ג   ,1953שפורסם בקובץ
התקנות  367מיום ה' בתמוז תשי"ג ) 18ביוני  (1953עמ' .1136

 (1ספר החוקים  101מיום י"ד בתמוז תשי"ב ) (7.7.52עמ' .256
 (1קובץ התקנות  376מיופ ט' באב תשי"ג ) /(21.7,53עמ' .1252

סיכום


הישיבות

ישיבה רצ"ב )י' באלול תשי"ג
היו"ר  ז .שפר; ב .מינץ.
א .השרים השיבו לשאילתות בדבר :חובות הממשלה בעד
17

באוגוסט

חוקית משטח הממשל הצבאי; ההסברה בצבא על המ

(1953

דיניות הישראלית; גירושם של  12תושבי ערבאלשוב

לי; חקירה בענין מותו של חמאדי עלי ג'עבוס; העברת
תושבי הכפר הסס למקים חדש; שיקומם של תושבי
הכפר איקרית; תעודת זהות של רג'לה חסיין קדורה;
יביא של שיניים תותבות; המועדונים למשחקי מזל ;
התא של מאיר פיינשטיין ומשה ברזני בביתהסוהר

עבידותדחק; עמדת מר גאס בענין שער הדולר; פעו
רים בתשלום המשכורת לעובדי המועצות הדתיות.

ב .בדיון ,בקריאה שניה ,על תקציב ההיצאות לשנת 1953/54

השתתפו :א .ציזלינג ,ב .אבניאל ,ר .בסתוני' ח .רוב/ו,
א .חביבי ,שרהמסחרוהתעשיה פ .ברנשטיין ,שרהאו'
צר ל .אשכול וי .גורי )יו"ר ועדתהכספים( השיבו למת
ווכחים.

ישיבה

רצ"ג )ו' באלול תשי"ג

היו"ר

 ז .שפר.



17

באוגוסט

ב .א .רימלט )מ"מ יו"ר ועדת המשנה לחוק זכרון השואה
והגבורה( הביא לקריאה שניה את חוק זכרון השואה
והגבורה  יד ושם ,תשי"ג   .1953בוויכוח השתתפו:

(1953

א .פרי ,א ,ברמן ,א .רזיאלנאר' מ .וילנר .א .רימלט,

בהמשך הדיון על תקציב ההוצאות לשנת  1953/54הש'
תתפי :א ,פרי וי .בדר.
הוחללז :לקבל את תקציב ההוצאות לשנת  1953/54של
המשרדים :האוצר ,פיתוח' חקלאות' מסחרותעשיה ,עבו
דה' תחכורה ודואר.



המרכזי בירושלים? ההורדה בדרגה של המפקח הראשון
א .לוי; דינו המשמעתי של המפקח הראשון א .לוי.

שרהחינירוהתרבות

מ .שרת השיבו למתווכחים.
היחלט :לקבל את החוק בנוסח הוועדה.

ג .מ"מ שרהבטחון

תתפו :י .בןאהרן ,ע .אסף ,ח .בןאשר ,מ .וילנר,

(1953

תפו :א .שוסטק ,א .ציזלינג ,מ .סנה .י .גורי )יו"ר
ועדתהכספים( ושרהבריאות י .סרלין השיבו למת
ווכחים.

הוחלט :לקבל את תקציב ההוצאות לשנת  1953/54של
המשרדים :דתות ,משטרה ,משפטים ,פנים ,בריאות וסעד.

ישיבה



רצ"ה )ד באלול תשי"ג

18

באוגוסט

ש .זיסמן ,א .ציזלינג ,א .אלטמן .מ"מ שרהבטחון

פ .לבון השיב למתווכחים.
הוחלט :להעביר את החוק לוועדתהחוץוהבטחון,



ישיבה רצ"ז )ח' באלול תשי"ג
היו"ר  ב .מינץ.
א .ש .פרלשטיין )בשם ועדתהכלכלה( הביא לקריאה שניה
19

באוגוסט

(1953

חוק לתיקון פקודת הטבק ,תשי"ג   .1953בוויכוח
השתתפו :מ .קסיס ,מ .וילנר ,ש .פרלשטיין .ש .לביא

(1953

)בשם ועדתהכלכלה( וסגן שרהחקלאות
למתווכחים.
הוחלט :לקבל את החוק בנוסח הוועדה.

היו"ר  ז .שפר.

א .בסיום הדיון על תקציב ההוצאות לשנת  1953/54הש

תתפו :א .ציזליגג' א .רזיאלנאיר ,א .חביבי .י .גורי

פ.

לבון הביא לקריאה ראשונה חוק

שירות בטחון )תיקון( ,תשי"ג   .1953בוויכוח הש

ישיבה רצ'יד )זי באלול תשי"ג
היו"ר  ז .שפר.
נמשך הדיון על תקציב ההוצאית לשנת  .1953/54הש
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ב .צ.

דינור ומ"מ ראשהממשלה

יי.

אפרתי השיבו

)יו"ר וערתהכספים( ושרהחינוךוהתרבות ב .צ .דינור
השיבו למתווכחים.

ב .י .שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט( הביא לק
ריאה שניה את חוק הגנת הדייר )בנינים חדשים(,



תשי"ג   .1953בוויכוח השתתפו :ש .לורנץ ,ח .רובין,

הוחלט (1 :לקבל את תקציב ההוצאות לשנת 1953/54
קבוצה ז' ואת תקציב ההוצאות של משרדהחינוךוה
תרבית;  (2לקבל בנוסח הוועדה את כל תקציב ההוצאות
לשנת .1953/54

ב .בדיון בקריאה שניה על חוק תקציב ההוצאה לשנת
 ,1953/54תשי"ג   ,1953השתתפו :א .ציזלינג ,י .בדר.
י .גורי )יו"ר ועדתהכספים( השיב למתווכחים.
הוחלט :לקבל את החוק.
ג .י .גורי )יו"ר ועדתהכספים( הביא את ההחלטה בדבר
הגרלת מסי מכס  צו מס'  ,21תשי"ג  .1953

הוחלט :לאשר את ההחלטה.



ח .מגוריכהן .י .שפירא השיב למתווכחים.
הוחלט :לקבל את החוק בנוסח הוועדה.

ג.

ח .למדן הביאה לקריאה ראשונה את חוק החצרנים,
תשי"ג

 .1953

בוויכוח

השתתפו :א .סטופ ,ז .ורהפ

טיג ,ז /טברסקי ,ר .שרי .ח .למדן השיבה למתווכחים.
הוחלט :להעביר את החוק לוועדתהעבודה.

ד .שרהפנים י .רוקח הביא לקריאה ראשונה חוק לתיקון
תקנותשעתחירום )יציאה לחוץלארץ( ,תשי"ג  .1953
בוויכוח השתתפו :ש .לביא ,ח .רובין .שרהפנים השלב
למתווכחים.
הוחלט :להעביר את החוק לוועדתהפנים.

ישיבה רצ"ו )ח' באלול תשי"ג
היו"ר  .י ,שפרינצק; י .קליבנוב.

היו"ר

א .השרים השיבו לשאילתות ברבר :החינוך הגופני בבתי*

א .שרהדואר י .בורג השיב לשאילתה בדבר הקשר מקל
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(1953

הספר; סטאטיסטיקה של מורים; קנסות על יציאה בלתי

ישיבה רצ"ח )ט' באלול תשי"ג   20באוגוסט (1953



י .קליבגוב.

סוני בין חיטי' וירושלים.

ב .י .שפירא )בשם ועדת החוקה ,חוק ומשפט( הביא לק
ריאה שניה את חוק השופכים; תשי"ג   .1953בוויכיח

השתתפו :י .הררי ז .ורהפטיג ,ח .רובין ,מ .וילנר,
א .שוסטק ,י .בריהווה ,ד .בררבהאי .י .שפירא ושר
המשפטים פ .רוזן השיבו למתווכחים.
הוחלט (1 :לקבל את התיקונים של י .שפירא לסעיפים
 9ו ,20של שרהמשפטים פ .רוזן  לסעיף (2 !20
לקבל את החוק.
ג.

י .גורי )יו"ר ועדתהכספים( הביא לקריאה שניה חוק

להארכת תוקף של תקנותשעתחירום לתיקו תקנית
ההגנה )כספים( )מס'  ,(2תשי"ג   .1953בוויכח הש
תתף ח .רובין .י .ג רי השיב לו.
הוחלט :לקבל את החוק בנוסח הוועדה.

ד .י .ג רי )יו"ר ועדתהכספים הב א לקריאה שניה חוק
להארכת תקפן של תקנותשעתחירום )תשלומי חובה(

)תיקון(' תשי"ג   .1953בוויכוח השתתף ח .רובץ.
י .גורי השיב לו.

הוחלט :לקבל את החוק בנוסח הוועדה.

תיקוני טעויות
חוברת ל"ד )מושב שני(
עמ'  ,2337ההסתייגויות של א .ציזלינג.
טור א' ,שורה  ,20במקום" :בתימשפט



2

שופטים 

צ"ל" :בתימשפט :תוספת  2שופטים".

אותר ,חוברת
עמ'  ,2338ההכתייגוי ת של א .ציזלינג.

טור ב' ,פיסקה " :6סעיף )י( 303ייקרא כך" :פעולות תר

בות ביש בי עולים" במקום "פעולות תרבות במושבי
עולים"  בוטלה.

