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השופט ע' פוגלמן:

המשיב  2הוא אחד מנציגיה של המשיבה  3בוועדה לבחירת שופטים )להלן:
.1
הוועדה ( לפי סעיף )4ב( לחוק-יסוד :השפיטה .לפי הנטען בעתירה ,הוא נחשד בביצוע
עבירות שעיקרן סיוע למי שנסעה איתו לחוץ לארץ ,לצאת מישראל בלא מעבר
בביקורת הדרכונים .ביום  ,28.10.2018הודיע פרקליט המדינה למשיב  2כי נשקלת
העמדתו לדין בעבירות קשירת קשר לעוון ,יציאה מישראל שלא כחוק בצוותא ,כניסה
לישראל שלא כחוק בצוותא וקבלת דבר במרמה בצוותא .ההעמדה לדין כפופה
לשימוע .עוד קודם לכן ,ביום  ,18.10.2018הגישה העותרת עתירה זו .היא ביקשה
להורות למשיבה  1להעביר את המשיב  2מכהונתו בוועדה ,ולחלופין להשעות אותו
מכהונתו בה .עוד ביקשה העותרת להורות למשיבה  3להעביר את המשיב  2מכהונתו
בוועדה ולמנות נציג תחתיו.

2

בתגובותיהם המקדמיות ביקשו המשיבים לדחות את העתירה .הם ציינו כי עד
.2
לסוף שנה זו קבועה לוועדה ישיבה אחת ,ביום  ,23.11.2018וכי המשיב  2הודיע שאם
הוא יהיה נתון בחקירה במועד זה ,הוא לא ישתתף בישיבת הוועדה .המשיב  2שב
בתגובתו המקדמית על הודעתו כי לא ישתתף בדיוני הוועדה עד שהגורמים המוסמכים
יכריעו בעניינו ,וציין שישקול את עמדתו עם התבהרות המצב המשפטי בעניינו.
המשיבים ביקשו לדחות את העתירה מחמת אי מיצוי הליכים ,מחמת שהתייתרה והדיון
בה תיאורטי ,מחמת עילות סף נוספות ולגופה.
לאחר שעיינו בעתירה ,בהודעת עדכון מטעם העותרת ובתגובות המקדמיות
.3
שהגישו המשיבים ,מצאנו כי דין העתירה להידחות הן בשל אי מיצוי הליכים ,הן
בהעדר עילה להתערבות שיפוטית בנקודת הזמן הנוכחית .אין חולק על חשיבותה של
הוועדה ועל הצורך להבטיח את טוהר הליך הבחירה של שופטים .בעתירה זו אין לנו
צורך לדון בשאלות באשר לכשירות של חשודים בפלילים לכהן בה .הודעת המשיב ,2
די בה בשלב זה כדי להשיג את התוצאה המעשית שהעותרת מבקשת :בישיבות הוועדה
לא ישתתף גורם שחשוד בביצוע עבירות .כעת יש לאפשר לגורמים המוסמכים להשלים
את הליך קבלת ההחלטות – כל אחד בתחומו שלו .כאמור ,למשיב  2ניתנו  30יום
להשמיע טענות בכתב לפני פרקליטות המדינה .לאחר שיעשה כן ותתקבל החלטה
בעניינו ,תהא לכך השפעה על התשתית הצריכה לעניין המשך כהונתו בוועדה .על יסוד
התשתית שתתגבש יוכלו הגורמים המעורבים להידרש לקבלת החלטות נוספות .בהינתן
ההחלטות שיתקבלו ואם תהא עילה לכך תוכל העותרת למצות הליכים גם לפני
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין – שהיא הגורם הבוחר את נציגי הלשכה
בוועדה .כאן גם המקום להעיר כי העותרת לא ראתה לפנות למועצה הארצית לפני
הגשת העתירה ,ודי היה בטעם זה ,כשלעצמו ,כדי להביא לדחיית העתירה.
העתירה נדחית אפוא בהעדר עילה להתערבות בשלב הנוכחי .למותר לציין כי
לאחר קבלת החלטות נוספות של הרשויות ,טענות כל הצדדים שמורות להם .אין צו
להוצאות.
ניתן היום ,ל' בחשון התשע"ט ).(8.11.2018
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