
 

 

 
 
 
 
 
 

 - מחלקת ליטיגציה -

 
 
 
 
 
 

 (                 ר"ע) קהלת פורום
            ירושלים 8 ועולמו עם

   026312720 משרד
office@kohelet.org.il 
www.kohelet.org.il 

 

 
 ה"תשע כ"ו בשבט
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 [160אא מספרנו]

 
 לכבוד

 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה –שר החינוך 
 לשכת ראש הממשלה, ירושלים

 
 ,מכובדי

 
 ישראלחובותיך המשפטיות בעת מינוי ועדות שופטים לפרס הנדון: 

 

בין היתר לקדם את  פועלפורום קהלת הוא מכון מחקר ומדיניות ה הנני פונה אליך בשם פורום קהלת.

 הדמוקרטיה הישראלית ומעמדם של נבחריה.

 

שר החינוך ימנה את ועדות השופטים בכל אחד יח( כי "-קובע )סעיף ג תקנון פרס ישראל .1

". תוך התייעצות עם מומחים בתחוםמהמקצועות והתחומים שבהם יוענק הפרס באותה שנה, 

 .היא כי הסמכות למנות את הוועדה מסורה לךההוראה משמעותה של 

הסמכות למנות ועדה, כמו כל סמכות מינהלית, כוללת את החובה להפעיל שיקול דעת עצמאי  .2

זו  חובה ולשקול את כלל השיקולים הרלוונטיים לקבלת ההחלטה, על סמך העובדות הרלוונטיות.

  .הכרחי מתקינותו של הליך קבלת החלטה מנהליתניתנת לויתור או התניה, והיא חלק אינה 

והחלטת  זהות חברי ועדת השופטיםגבי קיבלת לידיך המלצות לבהתאם למידע שבידי מרשתי  .3

וההודעות שיצאו ועדות. על פי הפרסומים ולדחות את ההמלצות בנוגע לשני חברים באחת ה

לוועדות מונו גורמים ברשתות החברתיות, שיקול מרכזי שהנחה אותך הוא העובדה ש מטעמך

וכי בשנים האחרונות דרך מינוי  ;ציגים אותנטיים של חלקים נרחבים בעםנאנטי ציוניים תחת 

חברי הוועדה היה "חבר מביא חבר", וכך נוצרו ועדות בעלות מונוליתיות רעיונית המייצגת עמדות 

 ן משקפות נאמנה את מגוון העמדות המרכיבות את החברה בישראל. קיצוניות שאינ

, ובכך מלאת את היתה הכרחיתאף לתם ישקו השיקולים הללו הם בוודאי שיקולים רלוונטיים

)מידע שהתפרסם בסוף השבוע בעיתון מעריב על ידי העיתונאי קלמן ליבסקינד מוסיף חובתך 

 ביחס לאחד מן המועמדים(.ומחזק לכאורה את תוקפם של השיקולים הללו 

בסוף השבוע שעבר פנה אליך היועץ המשפטי לממשלה והנחה  ,בהתאם לפרסומים האחרונים .4

לאור זאת פורסם כי  . עודאותך שלא לעסוק במינוי שופטים לוועדות הפרס עד לאחר הבחירות

  .בתחילה לאשר את רשימת השופטים כפי שהוגשה לך אתה שוקל
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  2 מתוך 2 עמוד

היא, לכאורה, כי עליך לקבל החלטה ללא הפעלת שיקול דעת, ולשמש משמעות הנחיית היועץ  .5

החלטה  אם תפעל כן תהא זו קבלת 'חותמת גומי' לרשימה שגיבשו עבורך פקידים חסרי סמכות.

תהא זו קבלת החלטה תוך התעלמות  –ללא הפעלת שיקול דעת כנדרש לפי הדין. גרוע מכך 

, ואף חיוניים לקבלת ההחלטהמצאת כי הם משיקולים רלוונטיים שאתה עצמך שקלת כדין ו

  אליהם. מוחלט בניגוד

הסמכות העליון, קובע כי  הלכה שנקבעה בבית המשפטמשפט המינהלי בישראל, בהתאם לה .6

ין הוא יכול להתפרק ממנה )בג"ץ וא מוחלטתסופית ו אל את שיקול דעתו הייעלהפ הנתונה לשר

; 32-31ת נ' שר החינוך, פסקאות "שוחרי גיל 7715/95; בג"ץ 24ברגר נ' שר הפנים, פסקה  297/82

גם קובע את חובתו של השר  משפט המינהליה (.202-201דפנה ברק ארז "משפט מנהלי" עמ' 

להפעיל את סמכותו לאחר שנתן משקל לכל השיקולים הרלוונטיים לקבלת ההחלטה ובוודאי 

 3299/93דנג"ץ ) כשיקולים רלוונטיים ואף מכריעים לאותם שיקולים שהוא עצמו מכריז עליהם

לה ולפיה שפטי לממש(. ככל שיש צדק בטענתו המשפטית של היועץ המויכסלבאום נ' שר הבטחון

שר החינוך מנוע מלהפעיל בתקופת בחירות את שיקול הדעת שניתן לו למנות ועדת שיפוט לפרסי 

בהתאם למשפט ישראל )ומרשתי אינה סבורה כך( הרי שהתרופה לכך היא הימנעות ממינוי. 

שהתרופה תהיה התפרקות משיקול הדעת העצמאי המחייב את השר ובוודאי  המינהלי, אין לקבל

 ת החלטה המתעלמת מן השיקולים הרלוונטיים בעיני השר.שלא קבל

, משום שהיא ראשית :טעמיםמשני אפוא  "הנחיית" היועץ המשפטי לממשלה אינה יכולה לעמוד .7

, אם אמנם מנוע אתה שנית; , כאמור לעילמורה לך לפעול בניגוד לחובותיך כרשות מינהלית

מלקבל החלטה בעניין מינוי חברי ועדת שופטים לפרס ישראל עד לאחר הבחירות, כי אז מנוע 

אין בכוחו של היועץ המשפטי לממשלה להעביר את לאשר את הרשימה שהוגשה לך. מאתה גם 

 צודקאמנם שיקול הדעת המסור לך אל קבוצת פקידים חסרי סמכות, בשל תקופת הבחירות. אם 

  עליך למנות ועדת שופטים רק לאחר הבחירות והקמת הממשלה החדשה. כי אז הנך מנוע,היועץ ו

 ה בהתאם לשיקולים ששקלת. החלט נבקשך לקבל לאור כל האמור .8

 ימים לכל המאוחר. שלושהאבקש להשיבני קודם תחילת עבודתן של וועדות השופטים, ובתוך 

מרשתי תבחן את הצורך לעתור לבית המשפט נגד החלטה שתתקבל בניגוד לכללי המשפט 

 המינהלי בישראל.

 

 העתק:
 עו"ד יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה

 פרגו, היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה-עו"ד שלומית ברנע
 , היועצת המשפטית של משרד החינוךדורית מורגעו"ד 

 פרקליטות המדינה עו"ד אסנת מנדל,


