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לכבוד
חה"כ איילת שקד  ,שרת המשפטים
יושבת  -ראש הוועדה לבחירת שופטים
משרד המשפטים
ירושלים
שרת המשפטים הנכבדה,
הנדון :מינוי נשיא בית המשפט העליון ומשנהו
ביום  91.2.9192אמורה להתכנס הוועדה לבחירת שופטים כדי לבחור נשיא
לבית המשפט העליון ומשנה לנשיא .אזכיר כי לכתחילה ביקשתי לקבוע את בחירתם
של השניים לישיבה הקרובה של ועדת המינויים הקבועה לי ום  . 99.2.9192לכך לא
הסכמת והחלטת כי המינויים ייעשו בי ום . 91.2.9192
חטיבת השופטים בהנהלת בתי המשפט הפיצה לחברי הוועדה בקשה להודיע
על שמות מועמדים לשתי המשרות האמורות .אנוכי הייתי היחידה שעניתי לפנייה זו
וביקשתי לצרף לרשימה את השופטת אסתר חיות כמועמדת לתפקיד נשיאת בית
המשפט העליון ואת השופט חנן מלצר כמועמד לתפקיד המשנה לנשיאה.
לאחר פרסומים שונים שהיו בסוף השבוע ,ולאחר שיחה בינינו ,הודעת לי
אתמול על כוונתך שלא לשלוח לפרסום ברשומות את שמות המועמדים למשרת נשיא
בית המשפט העליון ומשנהו ולדחות את מועד ישיבת הוועדה שנקבעה כאמור ליום
. 91.2.9192
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אין אני רוא ה הצדקה לדחיית ישיבת הוועדה שנועדה לבחירת הנשיא והמשנה
לנשיא .כידוע ,נושאי משרה אלה עתידים להיכנס לתפקידם בעוד חודשים ספורים ויש
חשיבות לבחירתם כעת .בפרט הכרחי לבחור את הנשיא ,כדי לדאוג לחילופים תקינים,
לסידורי אבטחה ולאיוש הסגל הבכיר המסייע לו בתפקידו .בי ן היתר נדרש להיערך
לבחירת מנהל בתי המשפט ,על מנת להבטיח שמי שייבחר יעבור חפיפה ראויה מבעוד
מועד עם מנהל בתי המשפט הנוכחי ,השופט שפיצר (המסיים את תפקידו בסוף השנה)
ויהיה ערוך לטיפול בסוגיות השונות וכבדות המשקל המונחות על כתפיו .דחיית מועד
ישיבת הוועדה מקימה חשש לשיבוש ההיערכות האמורה ולפגיעה שלא לצורך
במערכת המשפט ובציבור.
במיוחד אין אני רואה הצדקה לדחייה כשאין לכך סיבה עניינית נראית לעין
ונדמה כי הסיבה היחידה לשאיפה לדחות את ישיבת הוועדה הקבוע ה ליום 91.2.9192
היא שלא הצלחנו עד כה להגיע להסכמות בעניין זהו ת שני שופטי בית המשפט העליון
שייבחרו במקום השופטים דנציגר ושהם ,הפורשים לגמלאות בחודשים מרץ ואוגוסט
בשנה הבאה .כמנהגנו נחתור להגיע להסכמות ולהבנות אך אין מקום לכרוך בין סוגיית
מינוי השופטים לבין סוגיית מינוי הנשיא ומשנהו.
כיו שבת -ראש הוועדה לבחירת שופטים הנך אמונה על קביעת מועדי כינוס
הוועדה ,אולם את סמכות יושב הראש יש להפעיל רק מטעמים ענייניים ולא אוסיף.
פנייתי אלייך היא להשאיר את המועד על כנו ולבחור את הנשיא ומשנהו ,כאשר
השופטים ייבחרו במועד אחר.
כדי למנוע תקלות הנחיתי את מזכי ר הוועדה לבחירת שופטים להעביר
לחתימתך את סדר היום של הוועדה לצורך פרסומו ברשומות .אני חוזרת ומבקשת
שתעשי כן.
ב ב ר כ ה,

מרים נאור
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העתקים:
 ) 9חברי הוועדה לבחירת שופטים;
 ) 9השופט מיכאל שפיצר ,מנהל בתי המשפט ,מזכיר הוועדה ;
 ) 3הגב' יפה מור ,מרכזת הוועדה ;
 ) 4הגב' שרון בר  -דור ,סמנכ"לית חטיבת השופטים .
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