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   לבתי המשפט בישראלמינוי שופטי� ערבי�

   *גיא לוריא

מסקנות על העבר . דוגמה היסטורית. לגיטימציה של הרשות השופטת ומינוי שופטי�. מבוא
  . ומחשבות לעתיד

  מבוא 

. מינוי שופטי� ערבי� לבתי המשפט בישראל מעסיק את הרשות השופטת זה שני� רבות

 2008בשלהי . ו רק עניינ� של ראשי מערכת השפיטההמחסור בשופטי� מ� המיעוט הערבי אינ

וחלקו הוקדש למינוי , התקיי� בכנסת דיו� בנושא קליטת עובדי� ערבי� בשירות הציבורי

 40מספר השופטי� בני מיעוטי� הוא "ציי� ש, דניאל פרידמ�,  דאזשר המשפטי�. שופטי�

הצהיר , השופט משה גל, ז מנהל בתי המשפט דא1".7%מדובר על , כלומר.  שופטי�580מתו� 

ושהוועדה לבחירת , "מאמ� כביר לגייס בני מיעוטי� כשופטי� "העוששמערכת בתי המשפט 

תהיה העדפה לבני , כשיש שני מועמדי� שווי�. "בנושא הזה" מאוד גמישה "שופטי�

עורכי די� ערבי� רבי� , טע� מנהל בתי המשפט, למרות המאמצי� האלה. הוסי�, "מיעוטי�

וחלק מהשיקולי� הכספיי� שמציע המגזר , חלק משיקולי� שלה�. צי� לבוא לשפיטהלא רו"

   2".הפרטי

 3.�7.7%כלומר כ,  שופטי�672 שופטי� מהמיעוט הערבי מתו� 52מכהני� רק היו� , אכ�

, שאינו משפר בהרבה את חלק� היחסי של השופטי� הערבי�, מדובר בגידול מתו� בלבד
_____________________________________  

דוקטורנט במרכז מינרבה לחקר �ריא הוא חוקר במכו� הישראלי לדמוקרטיה ופוסטר גיא לו"ד   *
תודה על הערות ושיחות .  בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת חיפהקיצו�שלטו� החוק במצבי 

, תודה לשרו� ספראי. טליה שטיינרלמרדכי קרמניצר ול, איל� סב�, לינא סבאל, לנדיב מרדכי
תודה ג� . על תשובות מהירות ומלאות לשאלות, ת בתי המשפטהממונה על חופש המידע בהנהל

  . על הערותיה�משפט וממשללמערכת כתב העת ולקורא אנונימי 

 בנושא קליטת עובדי� �17 של ועדת חקירה פרלמנטרית של הכנסת ה12' פרוטוקול ישיבה מס  1
ניאל פרידמ� ד'  פרופ טע�יותר מעשור קוד� לכ�). 1.12.2008 (3, ערבי� בשירות הציבורי

מספר הנמו� של בני "אלא מה, שמספר� הנמו� של השופטי� הערבי� אינו נובע מאפליה
מינוי שופטי� ושאלת מינוי� של חרדי�  "ראו דניאל פרידמ�". המועמדי�' גרמא'מיעוטי� ב

  ).1997 (9, 6 7 המשפט" המשפט הממלכתיי��לבתי

בנושא קליטת עובדי�  �17 של הכנסת ה של ועדת חקירה פרלמנטרית11' פרוטוקול ישיבה מס  2
  ).1.12.2008 (3, ערבי� בשירות הציבורי

  ).19.5.2014(מכתב מהממונה על חופש המידע בהנהלת בתי המשפט לגיא לוריא   3
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 4.� היחסי של הערבי� באוכלוסייה בישראל הוא כחמישיתבמיוחד בשי� לב לכ� ששיעור

מכה� כיו� שופט , 1999שלשורותיו מונה לראשונה שופט ערבי בשנת , בבית המשפט העליו�

,  שופטי�35(הרוב המכריע של השופטי� הערבי� מכה� בבתי משפט השלו� . ערבי אחד

, עשרה שופטי�(ט המחוזיי� ומיעוט� בבתי המשפ)  במחוז הצפו��12  במחוז חיפה ו18מתוכ� 

   5).ואחד בבאר שבע, שניי� בתל אביב יפו, שניי� בחיפה, מתוכ� חמישה בנצרת

ראו את התרשי� , על שיעור השופטי� הערבי� בבתי המשפט בישראל לאור� השני�

6.שלהל�
  

  

  

ההתמודדות של הרשות השופטת ע� החוסר בשופטי� מהמיעוט הערבי היא בת שני� 

 שנשתמרו מסו� שנות השישי� של המאה העשרי� מאפשרי� לחשו� חלק מ� מסמכי�. רבות

תהליכי� , התהליכי� הפנימיי� שבאמצעות� ניסתה אז הרשות השופטת למנות שופטי� ערבי�

המסמכי� מובאי� במאמר זה כדוגמה היסטורית ה� לקשיי� . שכיו� נסתרי� ברוב� מ� העי�

  .המיעוט הערבי ברשות השופטתוה� לדרכי� להתגבר על החוסר בשופטי� מ� 

  

_____________________________________  

 והיה 8.8% על 2004שעמד בשנת , שיעור השופטי� הערבי� ג� נמו� משיעור עורכי הדי� הערבי�  4
דוח של מינהל " (מאפייני� ותעסוקה בעשור האחרו� – שראלעורכי די� בי"ראו . במגמת עלייה

  ).3.7.2005, המסחר והתעסוקה, תכנו� מחקר וכלכלה במשרד התעשייה

  ). 1.10.2014(מכתב מהממונה על חופש המידע בהנהלת בתי המשפט לגיא לוריא   5

, פטמכתב הממונה על חופש המידע בהנהלת בתי המש, 2014באשר לשנת : מקורות התרשי�  6
 של ועדת חקירה פרלמנטרית של הכנסת 12' ראו פרוטוקול מס, 2008באשר לשנת ; 3ש " הלעיל

ראו , 1989באשר לשנת ; 1ש " הלעיל, ראו פרידמ�, 1996באשר לשנת ; 1ש " הלעיל, �17ה
באשר ; )2003 (357 ח המשפט" הליכי� ואמות מידה: תהלי� מינוי שופטי� "שמעו� שטרית

 .1963–ג"תשכה, 1963/64ראו חוק התקציב לשנת , 1964לשנת 
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  לגיטימציה של הרשות השופטת ומינוי שופטי�

השיפוטי בישראל צריכי� ) או האידאל(שעל פי האתוס , נית� להצביע על שלושה שיקולי�

וכול� קשורי� קשר הדוק ללגיטימציה , של שופטי�) מינוי�או על אי(להשפיע על מינוי 

  :הציבורית של הרשות השופטת

 ; יות משפטיתמקצוע  .1
 ;שיקו� החברה  .2
  .נאמנות לחוקי המדינה  .3

לגיטימציה . כגו� הכנסת או הממשלה, לגיטימציה בקרב הציבור חשובה לכל מוסד פוליטי

כמו אלה , אשר אי� לה אמצעי אכיפה משלה, ציבורית חשובה מקל וחומר לרשות השופטת

ית על גורמי אכיפה כגו� שאחרא(או לממשלה ) המאשרת את תקציב המדינה(שיש לכנסת 

 מסיבה זו 7.אי� לרשות השופטת חרב או ארנק: כלשו� המימרה הידועה). הצבא והמשטרה

לגיטימציה ציבורית . תלוי כיבוד החלטותיה ביתר שאת באמו� הציבור ובלגיטימציה הציבורית

הרשות השופטת . של רשות שופטת אינה מושגת בדר� כלל באמצעות בחירות דמוקרטיות

הלגיטימציה . שראל אינה נבחרת על ידי הציבור ואינה מייצגת במישרי� את האינטרסי� שלובי

השופטי� . עצמאות� ונאמנות� לחוק, של שופטיה מושגת במקו� זאת באמצעות מקצועיות�

ועל פי החוק אסור שייצגו איש או יהיו תלויי� בכל אד� , נאמני� לחוקיה של מדינת ישראל

יני נעב: "השפיטה: יסוד� לחוק2כפי שמצהיר סעי� , החוק בלבדאלא ישרתו את , שהוא

השיקול , אשר על כ�". זולת מרותו של הדי�, שפיטה אי� מרות על מי שבידו סמכות שפיטה

אשר , העקרוני הראשו� במינוי שופטי� בישראל הוא שיקול מקצועי של מצוינות משפטית

 והלגיטימציה –תשמר את אמו� הציבור תאפשר שפיטה נכונה וצודקת בהתא� לחוק בלבד וכ� 

למקצועיות לא צרי� להיות משקל מיוחד ,  לכאורה8. הניתני� לרשות השופטת–הציבורית 

ראשי , כפי שאראה להל�, ואול�. במינוי שופטי� ערבי� יחסית למינוי של שופטי� אחרי�

י מינוי הרשות השופטת ראו במחסור במועמדי� מקצועיי� את הגור� המעכב העיקרי בפנ

9.שופטי� ערבי�
  

, בישראל. בצד השיקול המקצועי במינוי שופטי� יש שיקול שמקורו בלגיטימציה ציבורית

מקובל שהרכב בתי המשפט צרי� לשק� את , כמו במדינות אחרות שיש בה� שסעי� חברתיי�

לא ייהנה , וזאת בכל מדינה שהיא, בית משפט שאי� בו ייצוג למיעוט. הרכב האוכלוסייה

שיקו� הרכב האוכלוסייה בבית המשפט מסייע . במיוחד בחברה משוסעת, מו� ציבורימא

 10.וכ� תור� לתחושת השותפות האזרחית בציבור, להזדהות של המיעוט ע� המוסד השיפוטי

_____________________________________  

 78'  מסטהפדרליס יי'ו� ג'יימס מדיסו� וג'ג, ילטו�אלכסנדר המראו . שכתב אלכסנדר המילטו�כפי   7
388) 2001.( 

� "בג, למשל, ראו, עצמאית לבי� אמו� הציבור ברשות השופטת� על הקשר שבי� פסיקה מקצועית  8
 ).1986 (148, 141) 4(ד מ"פ ,השר לענייני דתות'  צב� נ732/84

 .1ש "הב לעילהשוו לדעתו של פרידמ� המצוטטת   9
גוריו� והמאבק למינוי שופט �ב�"ראו ניר קידר , שר לטענת התרומה לשותפות האזרחיתבא  10

 ).2003 (528, 515יט מחקרי משפט " המשפט העליו��ממוצא ספרדי לבית
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שיקו� "לכ� מקובל כיו� בישראל כי במינוי שופטי� לבתי המשפט יש להעניק משקל לעקרו� ה

שמעו� , לדוגמה, כ� המלי�.  בהרכבו את הרכב האוכלוסייהקרי בית המשפט ישק�, "החברתי

 הוועדה לסדרי הבחירה של שופטי� בראשות 2001וכ� קבעה בשנת , שטרית בכתביו בנושא

מנהל בתי המשפט , כאמור לעיל, ובעקיפי� ג�(ועדת זמיר ,  אדרבה11.השופט יצחק זמיר

מת את העיקרו� הזה במינוי הצהירה כי הוועדה לבחירת שופטי� מייש) השופט גל, בזמנו

חלק� היחסי של השופטי� מהמיעוט הערבי בבתי המשפט בישראל צרי� היה , משכ�. שופטי�

  . מצב הדברי� רחוק מכ�, כאמור לעיל. כבר לכאורה לשק� את חלק� היחסי באוכלוסייה

. מובלע בדר� כלל במשתמע בשיקול המקצועי, נאמנות לחוקי המדינה, השיקול השלישי

. א� הוא איננו תנאי מספיק, ט מקצועי הוא תנאי הכרחי לשיפוט עצמאי לפי החוק בלבדשיפו

אני : "או כפי שמצהיר כל מי שמתמנה לשופט, השופט צרי� להיות ג� נאמ� לחוקי המדינה

לא להטות משפט ולא , שפוט משפט צדקלו ,אמוני� למדינת ישראל ולחוקיה רומתחייב לשמ

עליו לרצות , די בכ� שהשופט מסוגל לשפוט על פי החוק בלבדלא ,  א� כ�12".להכיר פני�

על ) לחיוב או לשלילה(שיקול הנאמנות לחוקי המדינה אינו צרי� להשפיע , לכאורה. לעשות כ�

לאור� , ואול�. מינוי של שופטי� מהמיעוט הערבי באופ� שונה ממינוי של שופטי� אחרי�

בי� (המיעוט הערבי בקרב קברניטי המדינה שנות קיומה של המדינה ניכר כי חשדנות כלפי 

שמקורה בסכסו� הלאומי ארו� השני� בי� הקהילה היהודית לבי� , )שהיא מוצדקת ובי� א� לאו

  . הובילה לכ� ששיקול זה הרתיע מפני מינוי שופטי� ערבי�, הקהילה הערבית

   היסטוריתהדוגמ

 –) י הדג� האידאלילפחות לפ(שלושת השיקולי� האמורי� במינוי שופטי� בישראל 

) או חשדנות כלפי המיעוט הערבי(עקרו� השיקו� החברתי ונאמנות לחוקי המדינה , מקצועיות

ג� א� לא ניסחו את העקרונות האלה במפורש באות� ,  כיוונו את קברניטי המדינה מראשיתה–

, נהלימי� פרקליט המדי( שכתב חיי� כה� 1948דוגמה טובה לכ� היא מכתב מפברואר . מילי�

שהיה אחד המשפטני� שעמלו , )היוע� המשפטי לממשלה ושופט בבית המשפט העליו�

 13.במועצה המשפטית ובוועדת המצב על תכנו� מערכת בתי המשפט של המדינה שבדר�

על מינוי שופטי� לבתי המשפט המחוזיי� ע� הקמת ) הרמ� כה�, אז(במכתבו כתב כה� 

נוס� על אלה המכהני� כבר בבתי המשפט כה� הסביר שיהיה צור� בשופטי� . המדינה

_____________________________________  

 השופט יצחק די� וחשבו� הוועדה לסדרי הבחירה של שופטי� בראשות; 6ש "ה לעיל, ראו שטרית  11
  .)ועדת זמיר: להל�) (2001(זמיר 

 .השפיטה: יסוד� לחוק6' ס  12
" המועצה המשפטית"על . �110/39 מ ג"ג, )22.2.1948( גול� ' יוס� ומר י'ר ב"מכתב הרמ� כה� לד  13

על הקמת בית המשפט העליו� : הסמכות והרשות "יאיר שגיא, למשל, ראו" ועדת המצב"ועל 
  .והספרות המאוזכרת ש�, )2013 (19–18, 7מד משפטי� " במדינת ישראל
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ממכתבו עולה בבירור שהשיקול המרכזי המכתיב את ). ערב סיו� המנדט הבריטי(המחוזיי� 

   14.הכשירות המשפטית, או כלשונו של כה�, זהות השופט הוא המקצועיות

הניח חיי� , הרבה לפני שוועדת זמיר הצהירה על מחויבותה לעקרו� השיקו�, יחד ע� זאת

ולכ� הציע במכתבו שמונה שופטי� , � שבמדינה היהודית שתקו� יכהנו שופטי� ערבי�כה

המחויבות הזו לער� השוויו� במדינה הדמוקרטית שעתידה . יהודי� ושישה שופטי� ערבי�

בשיאה של מלחמה עקובה , לקו� אינה מובנת מאליה בהתחשב במועד כתיבתו של המכתב

במינוי שופטי� ערבי� "לחמה הזו מוב� הסברו של כה� כי על רקע המ. מד� בי� יהודי� לערבי�

אלה ואשור מינויי� של שופטי שלו� ערבי� יש כמוב� להתחשב עוד בגורמי� אחרי� חו� 

יצוי� כי מבי� ששת . הסבר המרמז על שיקול הנאמנות לחוקי המדינה, "מהכשרת� המשפטית

כיה� בסופו של דבר כשופט , ורה'רג'עזיז ג, רק אחד, השופטי� הערבי� שהזכיר כה� במכתבו

  .במדינת ישראל

:  שניה� נוצרי�–עד סו� שנות השישי� כיהנו בישראל בס� הכול שני שופטי� ערבי� 

ניכר כי המערכת הייתה חשדנית כלפי מועמדי� ערבי� . ורה ואליאס כתילי'רג'השופטי� עזיז ג

 15. את נאמנות� למדינהומכא� אולי הצור� שהרגישו השופטי� המכהני� להפגי�, לשפיטה

ג� שיקול השוויו� או השיקו� החברתי עמד לנגד , כפי שתעיד הדוגמה הבאה, יחד ע� זאת

  . עיניה� של בכירי מערכת המשפט

 התקיימה קבלת פני� בביתו של השופט רבינובי� לרגל חגיגת בר 1967בשלהי שנת 

ונשיא , משה לנדוי, יו� בקבלת הפני� הזו נפגשו שופט בית המשפט העל16.המצווה של בנו

על הבעיות , בי� היתר, השיחה ביניה� נסבה. יעקב אזולאי, בית המשפט המחוזי בחיפה

ובה� הקמת בית המשפט המחוזי בנצרת ומינוי , שהעסיקו את הרשות השופטת באותה תקופה

דעת� של השופטי� לא הייתה נוחה ממיעוט השופטי� הערבי� ברשות . שופטי� ערבי�

17.ה� חיפשו דרכי� להביא למינוי שופטי� נוספי�.  אחד בלבד–ותה תקופה השופטת בא
  

_____________________________________  

יש להבי� את מכתבו של כה� על רקע היותו משפט� שעמל על תכנו� המדינה היהודית באופ�   14
 מערכת בתי ה של והקמתנהתכנושעסקו בהמשפטני� . שיתאי� להחלטת האומות המאוחדות

 צרי� להיעשות על פי  את העיקרו� שמינוי שופטי�– ג� לאחר הקמת המדינה –המשפט קידמו 
  הקמת מערכת המשפט ראו ניר קידרלרקע כללי יותר על. 10ש "הלעיל , ראו קידר. מקצועיות�

  ).2007 (1, 11 ישראל" מבט חדש על הקמת מערכת המשפט הישראלית"

  מ "ג, )11.6.1967(ו� שפירא ראו למשל מברק מהשופט כתילי לשר המשפטי� יעקב שמש  15

האופ� שבו שופט השלו� , אולי, על חשדנות המערכת כלפי שופטיה הערבי� יעיד. �5711/13ג
ורה 'רג'את סמכותו של השופט ג, באופ� אדמיניסטרטיבי, 1951הראשי השעה לזמ� מה בשנת 

לנשיא בית , ש שמרו�"א, ראו לעניי� זה את מכתב פרקליט המדינה. לדו� במשפטי� פליליי�
, שבו העלה על הכתב את שיחת�, �5728/10 מ ג"ג, )24.10.1951(המשפט המחוזי בחיפה אזולאי 

בארח , בכדי להחזיר"שבה הבטיח הנשיא אזולאי לשוחח ע� שופט השלו� הראשי 
ורה בכל אות� המשפטי� הפליליי� בה� 'רג'השופט מר ג' את סמכותו של כב, אדמיניסטרטיבי

  ".  זמ� קצרהיה מטפל עד לפני

 ברחגיגת וב, שכיה� בבית המשפט המחוזי בחיפה, ככל הנראה מדובר בשופט לני רבינובי�  16
 .דני רבינובי�, המצווה של בנו

 .�5729/8מ ג"ג, )1.1.1968(השופט אזולאי העלה על הכתב את דבריו במכתב לשופט לנדוי   17
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. שיחת� של השופטי� אזולאי ולנדוי מראה שה� ייחסו חשיבות לשיקול השיקו� החברתי

כותב על , במכתבו לשופט לנדוי שבו העלה על הכתב את דבריו באותה שיחה, השופט אזולאי

  : כ� מפורשות

ה� מבחינת האוכלוסיה ה� מבחינת , שאנו חיי� בהשבמסגרת , לית מא� דפליג

זכאי� , החברה וה� מבחינת המדיניות של הממשלה על כל השלכותיה

  . המעוטי� למספר שופטי� יותר גדול מאשר עד כה

 שופט ערבי אחד ויחיד באותה –השופט אזולאי מוסי� ומסביר שהמחסור בשופטי� ערבי� 

, מ העליו� וכל יתר המוסדות המעוניני�" נשיא ביה,לא נעל� מעיני שר המשפטי� "–תקופה 

נסוג כל , כ� לפי אזולאי, אול� שיקול השיקו� החברתי". והרצו� היה גדול למלא את החסר

  : י ההחלטות בפני השיקול המקצועיפע� בקרב מקבל

ומתו� דאגה לרמתו של כס , נכו� הדבר כי מדי פע� כשהבעיה הזו עמדה לדיו�

ורר הקושי למצוא בי� עורכי הדי� הערביי� מועמד בעל התע, המשפט בישראל

כי הקושי הזה בעינו עומד עד נראה . רמה המתאי� במידה סבירה לכה� כשופט

18.היו�
  

הייתה כי שיקול השיקו� החברתי , כפי שהובעה במכתבו, ע� זאת עמדתו של השופט אזולאי

  : צרי� הפע� לגבור על השיקול המקצועי

הול� וגובר , או אפילו שופטי�, הצור� במנוי שופט, תבינתיי� השני� עוברו

 לא תעזורנה "זמ� לא יעשה השכלמה שיעשה ה"בבחינת , ודחיות נוספות

במסיבות העני� ועד כמה . בנתוני�" נעל�"כשבמקרה הזה המצב גלוי ואי� 

שהדבר נראה לי יש להסתגל למציאות ולנצל האפשרויות הקימות אגב חזרה 

   19.הקולעת בתנאי� הקיימי�, לדעתי, מימרא, " לא יגונהההכרח"על המימרא 

משיקולי� של , לפי ניסוח ועדת זמיר(אזולאי סבר אפוא שההכרח במינוי שופטי� ערבי� 

  . גובר במידה מסוימת על השיקול המקצועי) שיקו� חברתי

 עורכי די� 28השופט אזולאי לא הסתפק בהבעת עמדה אלא ציר� למכתבו רשימה של 

  , אבל, שאמנ� ייתכ� שאינ� מקצועיי� דיי�, ממחוז הצפו�ערבי� 

יודעי� יפה , ברוב� הגדול ה� סיימו למודיה� באוניברסיטה העברית בירושלי�

טועני� בעברית ופוני� לבית המשפט בעברית רהוטה , קרא וכתב עברית

כי ה� למדו , מתו� נסיוני יכולני לומר. יש ביניה� מוצלחי�. ובסגנו� משפטני

, בפסקי די�, לעמד על בעיות משפטיות ולחטט בספרי חוק, וק ולהתעמקלבד

סו� צרי� פע� להתחיל ולהושיט יד לצבור זה של �סו�[...] ' בתקדימי� וכו

_____________________________________  

 .17ש " הלעיל, ראו מכתב השופט אזולאי  18
 . ש�  19
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כי אחוז לא מבוטל , ולפחות אני מקוה, אני בטוח. ולעזר לו להתקד�, משפטני�

תה של ביניה� יצליח לרכש הידע הדרוש כדי להשיג ולעמד על הרמה הנאו

20.שופט בישראל
  

אי� להתעל� , מצד אחד. מדבריו של השופט אזולאי, לדעתי, שתי נקודות חשובות עולות

 שופט ממוצא מזרחי –השופט אזולאי . מנימת הבעלות או האדנות על מערכת בתי המשפט

 רואה את עצמו כחלק מ� האליטה השיפוטית – 21שקידומו נדו� שני� קוד� לכ� על רקע מוצאו

ולמי יש ") יודעי� יפה קרא וכתב עברית("מי מקצועי דיו , טה מי יהיה שופט ומי לאשמחלי

אותו ציבור של , גישתו מבחינה בי� האליטה היהודית הזו לבי� המודרי�". להושיט יד"

שהמיעוט , השופט אזולאי ג� חש צור� שיש להושיט את היד הזו, מצד אחר. משפטני� ערבי�

בסופו של . ביא לשיקו� חברתי של המיעוט הערבי בבית המשפטושיש לה, לה" זכאי"הערבי 

מדובר בגישה מורכבת שהיא בו זמנית . דבר הביע אזולאי רצו� לשת� את המיעוט הערבי

   22.פטרנליסטית או אדנותית וג� פלורליסטית ומשתפת

השופט לנדוי היה , ראשית? עד כמה מצאה גישת אזולאי ביטוי בוועדה לבחירת שופטי�

הוא שהזמי� את ,  וכפי שעולה מ� המכתב23,ה תקופה חבר בוועדה לבחירת שופטי�באות

מעיו� בשמות עורכי הדי� , וחשוב מכ�,  שנית24.על הכתב השופט אזולאי להעלות את דבריו

 עורכי הדי� 28מתו� . שהעביר השופט אזולאי עולה שדבריו הדהדו בוועדה לבחירת שופטי�

לא פחות משבעה מונו ע� השני� לשופטי� בבתי , השופט אזולאישנכללו ברשימתו של 

מונה עוד באותה שנה לבית , השופט נימר אל הווארי, הראשו� שבה�. המשפט בישראל

   �1969.25ב, שניי� נוספי� מונו שנה לאחר מכ�. המשפט המחוזי בנצרת

תי המשפט שלפיה יש מקו� לקד� את מינוי� של שופטי� ערבי� לב, ניכר כי הגישה הזו

היה זה זמ� לא רב לאחר סיו� . השתלבה ע� המדיניות הממשלתית באותה התקופה, בישראל

והממשלה ג� ניסתה לקד� את הקמתו של בית משפט , הממשל הצבאי ומלחמת ששת הימי�

השופט נימר .  הקמת בית המשפט בנצרת הייתה במפורש משיקולי� מדיניי�26.מחוזי בנצרת

כפי שהסביר למשל מנהל , ילה לבית המשפט המחוזי החדש בנצרתאל הווארי נועד מלכתח

_____________________________________  

 .ש�  20
) שנכשל(וקידומו לבית המשפט העליו� ) שהצליח(קידומו לנשיאות בית המשפט המחוזי בחיפה   21

 . 523 ,521' בעמ, 10ש " הלעיל, ראו קידר. על רקע מוצאו, בי� היתר, שני� אחדות קוד� לכ�נדונו 
ג� פטרנליז� ראו אביעזר גישה סובלנית הכוללת המוצא בה� מקורות היהדות הדתית של לניתוח   22

  ). 1999 (124 קולות אחרי� של המחשבה הדתית: חירות על הלוחות רביצקי

 ).29.3.1965 (1587, 1169 פ"י  23
נשיא בית , �שר המשפטי� ושר נוס, 1968וכיהנו ג� בשנת , בוועדה לבחירת שופטי� מכהני�  24

שני חברי הכנסת ושני נציגי� , המשפט העליו� ושני שופטי� נוספי� מבית המשפט העליו�
 .השפיטה: יסוד�לחוק) ב(4' ראו ס. מלשכת עורכי הדי�

 . www.court.gov.il: ראו באתר הרשות השופטת  25
ל הפועל א� שיצאה א, השאיפה הממשלתית להקי� בית משפט מחוזי בנצרת הייתה ארוכת שני�  26

שופטי בית שתכנית ,  דובר על הקמת בית משפט מחוזי בגליל1952כבר בשנת . 1968רק בשנת 
אל מנהל בתי , פרקליט המדינה, ש שמרו�"ראו מכתב מא.  התנגדו לההמשפט המחוזי בחיפה

 .�5728/10ג מ"ג, )27.11.1952(המשפט השופט אייזנברג 
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 היה ברור 1968.27בנובמבר , יעקב שמשו� שפירא, לשר המשפטי�, משה נכט, בתי המשפט

כ� . שמספר התיקי� שבית המשפט ידו� בה� לא יצדיק את עבודת כל השופטי� שימונו אליו

  : ופט אזולאי במכתבו לשופט לנדויסבר הש

כי , מ מחוזי בנצרת הינה על רקע מדיני"כי גישת הממשלה לפתוח ביידע ידעתי 

מספר המשפטי� : יתכ� ומבחינות אחרות יש לחשוב א� הגיע הזמ� לכ�

א� ברבי� , משפטי� פליליי� יש; האזרחיי� מנצרת וסביבתה הוא קט� ביותר

י הנאשמי� ה� מחיפה וכ� ברבי� מהמשפטי� "מה� הסניגורי� הממוני� ע

  . ריה� של העדי� אינו יותר רחוק לחיפה מאשר לנצרתמקו� מגו

לפיכ� הציע השופט אזולאי שבית המשפט המחוזי בנצרת יתפתח בהדרגה עד שיכהנו בו 

   28.שלושה שופטי� משלו

ע� סיו� תפקידו הזמני כנשיא הראשו� , כ� ג� הסביר השופט משה עציוני לשר המשפטי�

  : של בית המשפט המחוזי בנצרת

 צינתי בפגישתי את� כי במצב עניני� זה לדעתי לא תהיה בחדשי� ,כזכור ל�

והצעתי כי השופט מרגלית ,  שופטי� בנצרת3הקרובי� עבודה מספיקה בשביל 

מס העבודה בבית  ימי� בשבוע בחיפה על מנת להקל על עו3ימשי� לכה� 

   29.המשפט המחוזי כא�

י לקרב אליה את המיעוט מערכת בתי המשפט ניצלה את טקס הקמתו של בית המשפט כד

, חברי כנסת ערבי�) 1968שנער� בשלהי (ונית� לראות ברשימת המוזמני� לטקס זה , הערבי

לרבות אחד מאלה שהיו ברשימת (עורכי די� ערבי� מנצרת , ראשי רשויות מקומיות ערביות

מר ני(וכ� שני השופטי� הערבי� המכהני� , )שג� מונה ברבות השני� לשופט, השופט אזולאי

30).ורה'רג'ג(והשופט הערבי שפרש לגמלאות ) אל הווארי וכתילי
  

   ומחשבות לעתידמסקנות על העבר

מתברר שבשני העשורי� הראשוני� לקיומה הצליחה מדינת ישראל למנות בס� הכול שני 

מינתה מדינת ישראל , 1969 ועד סו� שנת 1968מראשית שנת , בתו� שנתיי�. שופטי� ערבי�

ניכר כי השינוי היחיד שהוביל למינויי� אלה היה בכ� ששיקול . רבי� נוספי�שלושה שופטי� ע

השיקו� החברתי של הרכב האוכלוסייה בבתי המשפט הצליח לגבור בוועדה לבחירת שופטי� 

. נמצאי� מועמדי� בעלי רמה מקצועית מתאימה, כאשר הרצו� עז, אכ�. על השיקולי� האחרי�

_____________________________________  
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וכ� , ל חשדות וחששות ובוחנת את המועמדי� לגופ�המערכת מתגברת ע, כאשר הרצו� עז

  . ממנה שופטי� מקרב המיעוט הערבי

השילוב הכרונולוגי והענייני בי� מינויי� של שופטי� ערבי� לבי� הקמת בית משפט מחוזי 

סביר להניח כי רצו� הממשלה להפגי� ריבונות בגליל השתלב במקרה הזה . בנצרת הוא מעניי�

כי מערכת בתי , לעומת זאת, ניכר. י� ערבי� במערכת בתי המשפטע� רצונה לשלב שופט

הגידול במספר� ושיעור� של . המשפט רצתה במינוי שופטי� ערבי� כער� בפני עצמו

כפי שמלמדי� המסמכי� , השופטי� הערבי� במערכת בתי המשפט בסו� שנות השישי� בא

 ואזולאי הבינו כי שילוב� השופטי� לנדוי. ביוזמת ראשי מערכת בתי המשפט, שהצגתי כא�

היוזמה שלה� מלמדת שהרשות השופטת הבינה כי ". הכרח"של שופטי� ערבי� במערכת היא 

שנועד לשמר , אלא הוא ג� אינטרס מערכתי חיוני, לא זו בלבד שעקרו� השיקו� החברתי צודק

  .את אמו� הציבור בה

 של לח� חיצוני ציבורי הגדלת הגיוו� של הרשות השופטת בישראל הייתה בדר� כלל תוצר

ג� הדוגמה ההיסטורית ). במאבק על מינוי שופט ממוצא מזרחי, למשל, כפי שהיה(או פוליטי 

מערכתיות אינ� מספיקי� כדי להגשי� את � שהוצגה במאמר זה מלמדת שהרצו� והיוזמה הפני�

חלק� שיעור השופטי� הערבי� נותר כל הזמ� הרחק מאחורי . עקרו� השיקו� החברתי במלואו

 2008כמו ג� הצהרותיה� של ראשי המערכת בשנת , הצהרות ועדת זמיר. היחסי באוכלוסייה

הא� ? מדוע. לא הביאו אלא להצלחה חלקית בלבד, על רצונ� הרב במינוי שופטי� ערבי�

 מושיטי� יד "אנחנו "–בתחושות אדנות ובעלות , ג� היו�, היוזמה והרצו� המערכתיי� מלווי�

הא� אי� אפוא ? ת לשימוש בשיקול המקצועיות כאמתלה לכישלו� מערכתי המביאו– "לה�"

מקו� לקבל את הצעתו של שמעו� שטרית להצהיר באופ� עקרוני ונחר� יותר על מחויבות 

 הא� אי� מקו� לפעולה נמרצת יותר לאיתור מועמדי� 31?לעקרו� השיקו� במינויי� לשפיטה

ראשי המחוזות , נשיאי בתי המשפט, שפטי� למשל באמצעות דיקני הפקולטות למ–מתאימי� 

   ? ולפנות אליה� בבקשה שיציעו מועמדות–של לשכת עורכי הדי� ועורכי די� בכירי� 

, א� מערכת בתי המשפט לא תעשה די כדי להביא להגשמתו של עקרו� השיקו� החברתי

 מקרב אלא ג� תתקשה בעתיד למצוא מועמדי�, לא זו בלבד שהיא תאבד את אמו� הציבור בה

א� מערכת בתי המשפט תשק� תפיסה שלפיה . המיעוט הערבי שירצו להצטר� למערכת שכזו

היא תדיר בכ� את המיעוט , נאמנותו של המיעוט הערבי מותנית ונזקקת להוכחה מתמדת

אלא כל החברה , ממצב דברי� זה לא רק הרשות השופטת תצא נפסדת. הערבי ותביא לניכורו

  .בישראל

_____________________________________  

  .384' בעמ, 6ש " הלעיל, ראו שטרית  31


