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במינוי שופטים לבית המשפט העליון : השערה

קיימת העדפה לשופטים ממוצא אשכנזי ובעיקר 

 .על פני שופטים ממוצא מזרחי, גרמני

 

השופט מביא עימו לא רק , על פי גישת הריאליזם המשפטי

 .אלא גם את תפיסת עולמו, את השכלתו המשפטית
 

"  בבית המשפט העליון צריכים לשבת שופטים מכל מגזרי

נטבעות  , משום שדרכי החשיבה של אנשים, האוכלוסייה

"  בהם בהקשרי הסביבה התרבותית והחברתית שבה גדלו

 .(2011, זובידה, אריאן)



 רקע היסטורי

  החל מראשית קום המדינה ועד ימינו חלו תמורות
מהותיות בחברה הישראלית בשל גלי   דמוגרפיות

 .העלייה

האשכנזים  . מתוארות כתקופה מעצבת 50-שנות ה
תיעלו את העולים המזרחיים לדרגים הנמוכים של 

והופעל עליהם לחץ להיטמע ולקבל הכשרה  , החברה
 .למודרניות

  היחס כלפי המזרחים נטה להיות ללא אבחנה
  .ביניהם



מאחר שלא נעשתה הבחנה בין המדינות מהן היגרו  

 ".לא אשכנזים"נוצרה הקטגוריזציה של ה, עולים אלה

  העליות הגדולות של המזרחים היו עם קום המדינה עד
אלף יהודי   38-הועלו כ, מרבד הקסמים - 49בקיץ . 1951
 .  תימן

יהודי עיראק   50-51 -ב, באותה שנה הועלו גם יהודי לוב
  40% -שהיוו כ, ולאחר מכן עלו יוצאי אסיה ואפריקה

השינוי הדמוגרפי לא זכה  . מהאוכלוסייה היהודית בארץ
 :  לביטוי

מערוב"ה. האליטה האשכנזית נותרה האליטה השלטת "-
קבוצות שאינן עונות על ההגדרה תעבורנה תהליך  

  .כדי להיות בקולקטיב, מודרניזציה



 "מזרחיים"המושג 

אשר אינו  50-מושג שהתחילו להשתמש בו משנות ה

יהודי  , לאורך ההיסטוריה. מתאים לכל יהדות ספרד

 .  או יהודי המזרח התיכון, המזרח היו מזרח אירופאים

  כל יהדות צפון אפריקה מעולם לא כונתה יהדות

י "חוקרי השסע טענו שכינוי זה הוטבע ע. מזרח

 .האליטה האשכנזית מסיבות פוליטיות



 בית המשפט העליון

כבר במינויים של השופטים  . 1948ביולי  22 -הוקם ב
 .ניכרת פוליטיזציה של הפקידות המנהלית

 פרקליט המדינה  , כהן( הרמן)דוח שחיבר חיים
,  שמאוחר יותר התמנה לשופט עליון, הראשון

. העובדים היהודים במערכת המשפט 73-התייחס ל
 .אאוט 23

ששימש כשופט בבית המשפט העליון  , גד פרומקין
לא נכלל , שנים 28בתקופת המנדט הבריטי במשך 

היה הראשון שנפסל לעליון עקב  . בין המועמדים
 ".  רינונים"



 חמשת השופטים הראשונים

 

 

 

(.רוזן)פנחס רוזנבליט , נבחרו על ידי שר המשפטים 

שניים  : רוזן שאף להקים בית משפט שישקף את המפה הפוליטית
 .  דתי ורויזיוניסט, ציוני כללי, י"ממפא

בעבר שותפו למשרד של שר  . ר משה זמורה"הנשיא הראשון היה ד
 ..  המשפטים רוזן

הנשיא זמורה ויצחק אולשן  : ארבעה מועמדים עברו בצורה חלקה
והמועמד ( מטעם הציונים הכלליים)מנחם דונקלבלום , (י"מפא)

 . מומחה למשפט עברי, הרב שמחה אסף, הדתי

ולמעט חשין שהיה יליד  , ם"איש מהשופטים לא היה מקורב למפ
כל המועמדים היו , הארץ ונבחר משום שנחשב בטעות לרוויזיוניסט

... 

 .מזרח אירופה-ילידי מרכז



 הוועדה לבחירת שופטים

1953 -הוועדה לבחירת שופטים הוקמה בחוק רק ב . 

נשיא  , שר המשפטים בראשה :מורכבת מתשעה חברים

שני  , שר נוסף, שני שופטי עליון, בית המשפט העליון

 .ם ושני נציגים של לשכת עורכי הדין"חכי

לא . התקבלו רוב החלטותיה פה אחד 90-עד שנות ה

 .הצעות ותיקונים בחוק ←מעט  ביקורת על הרכב הוועדה 

 ועדת בדיקה להליך מינוי השופטים בראשות   2000בשנת

הציבור  " ייצוג"התנגדה ל, השופט בדימוס יצחק זמיר

 ".שיקוף"אך הדגישה את הצורך ב, בבית המשפט



   1995   דורית ביניש

 

  2000 אליעזר ריבלין

 

  2003 אשר דן גרוניס

 

  2003 מרים נאור

 

   2004  עדנה ארבל

 

  2004 אליקים רובינשטיין

 

  2004  ובראן'סלים ג

 

  2004  אסתר חיות

 

   2007  חנן מלצר

 

  2007  יורם דנציגר

 

   2009  ניל הנדל

 

   1948משה זמורה

 

   1948יצחק אולשן

 

  1948  מנחם דונקלבלום

 

   1948  שניאור זלמן חשין

 

   1948  שמחה אסף

 

  1950 משה זילברג

 

  1950  שמעון אגרנט

 

  1953  צבי ברנזון

 

  1953 יואל זוסמן

 

   1953דוד גויטיין

 

  1953 משה לנדוי

 

  1954 אלפרד ויתקון

 

  1960  חיים כהן

 

   1962אליהו מני

 

  1963 בנימין הלוי

 

   1965יצחק קיסטר

 

   1970יצחק כהן

 

  1970משה עציוני

 

  1975בן ציון שרשבסקי

 

  1975מאיר שמגר

 

   1977מרים בן פורת

 

   1977שלמה אשר

 

   1977מנחם אלון

 

   1978דוד בכור

 

  1978אהרן ברק

 

   1979משה בייסקי

 

  1980שלמה לוין

 

  1981משה כהן

 

  1982יהודה כהן

 

  1982דב לוין

 

  1982גבריאל בך

 

  1982שושנה נתניהו

 

   1984אברהם חלימה

 

   1984אליעזר גולדברג

 

   1988יעקב מלץ

 

   1989תיאודור אור

 

  1991 אליהו מצא

 

   1992מישאל חשין

 

  1994 יצחק זמיר

 

  1994דליה דורנר

 

  1994צבי טל

 

  1994כהן-טובה שטרסברג

 

  1994יעקב קדמי

 

  1995יעקב טירקל

 

  1997יצחק אנגלרד

 

  2001יה'אילה פרוקצ

 

  2001אדמונד לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

  2012 ארז-ברק דפנה

 

   2012  צבי זילברטל

 

  2012  נועם סולברג

 

  2012 אורי שוהם

 ?הפתעה

 שופטים ממוצא אשכנזי שופטים ממוצא מזרחי



 ממצאים לפי ארץ מוצא האב

82  6%מזרחיים כלומר  5שופטים מתוכם. 
14מונה רק , אליהו מני, השופט הלא אשכנזי הראשון 

סביב מינויו התעורר  . 1962 -ב, שנה אחרי קום המדינה
והשיקול העדתי שנשקל בחדרי  , ויכוח פוליטי ציבורי

 .חדרים פרץ אל החוץ
דוד בכור אשר סיים   1978-רק לאחר פרישתו מונה ב

.  מונה אברהם חלימה 1984-רק ב. 1980 -את כהונתו ב
לא כיהן   2001-ועד מינוי של אדמונד לוי ב 1989משנת 

 .  שופט מזרחי בעליון

  אורי שוהם נבחר לאחרונה לעליון במקום השופט
 .  אדמונד לוי שבשלבי פרישה

מונו על בסיס מקום  , כל השופטים המזרחים שנבחרו
 .ייחודי

 

  



 היקים שליטים" שולטים"העיראקים 

5 מה ארץ המוצא. שופטים מזרחיים? 

שר המשפטים הראשון פנחס רוזן היה יליד ברלין  . 

ובאה לידי   50%-הנוכחות היקית מסתכמת לעיתים ב
והן במספר  , ביטוי הן במספר השופטים ילידי גרמניה

 .חניכי האוניברסיטאות הגרמניות

בין חמשת  . הונצחה במידה רבה כתוצאה ממינויו של רוזן
(: במובן הרחב" )יקים"השופטים הראשונים לעליון היו שני 

היה מאזן בין  , לאחר מכן. משה זמורה ומנחם דונקלבלום
לבין חניכי האסכולה  , חניכי האסכולה האנגלו אמריקאית

שמעון  )הגרמנית ומתקבל רושם שהאיזון לא היה מקרי 
   (.אגרנט ומשה זילברג



 האחזות
 1978השופטים הראשונים בעליון עד  25מבין  ,

ילידי מזרח   40%לעומת , היו ילידי גרמניה 36%
  -ילידי אנגליה וארצות הברית ו 8%, אירופה

את השכלתם המשפטית רכשו . י"ילידי א 16%
 .  באוניברסיטאות גרמניות 36%

 יוצא אפוא שילידי גרמניה וחניכיה מהווים יחדיו
את הקבוצה הגדולה ביותר מקרב שופטי בית  

המשפט העליון בישראל בשלושת העשורים  
  .הראשונים לקיומו



 עדתי מגדרי ולאומי

 מראשית הקמתו של בית המשפט העליון נתגלעה פוליטיזציה
 .  במינוי השופטים

 

 היה בית המשפט העליון מורכב משופטים  1948עם הקמתו בשנת
 .  שאחד מהם דתי, גברים יהודים אשכנזים בלבד

 

 השופט אליהו מני, שנה מונה שופט ספרדי ראשון 14כעבור  .
שופטים ממוצא   12נכללים ( 2012נכון לינואר )בהרכב הנוכחי 

 .  ערביויש שופט אחד , מזרחישופטים ממוצא  אין, אשכנזי

 

 במהלך שנותיו של בית המשפט העליון יש לשופטים ארבעה
 .  מגדרי ולאומי, עדתי, דתי: מאפיינים ייחודיים בולטים



, אשכנזי, שופט: לרוב שופטי העליון מאפיינים דומים

 חילוני

  למעשה מראשית הקמתו של בית המשפט העליון

הפוטנציאל של קונפליקט עדתי היה  , ועד היום

 .ונשאר

האשכנזים ממשיכים לשמור על דומיננטיות. 

סקרי אמון  -פוליטית " מלחמה"העליון נכנס גם ל

הציבור מלמדים על ירידה משמעותית באמון  

 . 2000-הציבור למן שנות ה



 ?מה פרוש מענטשיות

של " פה"לבחור שופטים בעלי זהות ולא : הנשיא ברק

כאלה שגם יכולים להיות מבקר של זהותם  , זהות

ובמקרה הטוב גם  , ולהיות פתוחים לזהות של האחר

שכן אי אפשר להביא את תוך  , לגלות אליו סימפטיה

 .בית המשפט העליון את כל מניפת הזהויות



 משה רבנו

מה הקשר? 



 תכונות השופטים

  משה רבנו בהיפרדו מעם ישראל ערב כניסתו

 :  תכונות 3לארץ אמר שלשופטים צריכות להיות 

 חכמה•

 ..בינה  ו•

 ידועים•

"אלו המייצגים את כל הדעות  , מקובלים" = ידועים

 .גם את כול קבוצות המיעוט, "שבטים"של כל ה

 

 



 התקווה
כשהוא צופה  , כולי תקווה שתוך בניית ההווה

החברה הישראלית תחתור  , פני העתיד

ותוביל לצמצום השסעים והפערים בכל  

על אחת כמה וכמה גם בבית  , מוסדותיה

 .המשפט העליון



 !!תודה רבה 


