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, הישיבה את פותח אני : גלמ ,. ך ין"ו ;1

הטיפול שינוי לענלן המשותפת בוועדה הוועדה נציגות קביעת א)
. . אש? . .ת .חבךהלהכנםת. ,של לםדרהיום הצעה  אונם במקרי

למדר"ה'יוט הצעה הוגשה , "לכם כידוע ; ס גל ד "ר י הי
וועדת , אשל תמר זוברתהכבסת של
וטשפט ,חוק החוקה ועדת של משותפת בוועדה תידון שהיא החליטה הכנסת

, הפניפ מוועדת חברים וחמישה שלנו מהוועדה חברים חמישה הפנימי וועדת
. ומשפט חוק , החוקה ועדת הבר הוא ראש והיושב

חברים חמישה אציע , בראותכם
תשמ'9י שהיא מציע אני  אלוני שולמית מברתהכנמת : והם הזאת לוועדה

. ?^ר מש1. חבוהכנסת , זיידל הלל הבדהכנסת יי המשותפת הוועדה ביושבתראש
. הלוי בניטין ומבר'הכבטת שטרןקטן שרה חברתהכנמת .

, 331 הה על ידינו טומנים אנו 1 שחל . מ

8ו2 לשנות הדרך ותימצא הלודאי : גלמ . ד "ר יו ה
הקשוו הבע*ה לכל והיחס הטיפול

, אלוני חברתהכנסת , הצלחה לד מאחל אני . הזאת

ומשפט חוק , החוקה ועדת נציגי .חלק,י הו
ש*נו* לענין המשותפת בוועדה

: יהיו אונס במקרי הטיפול
, .ש5הד^*י יו  אלוני ש# חברתהכנסת

וזבר~הנ35'ה , דל יי ז*' . ה חברהכנסת
: ש*ךן'"יק^ , ש הברתהכנסת , עטאר . ם

. הלוי וחברהכנםה

תשל"ה~1975 מס^4)4 (תיקון השופטים חוק ב)

.̂ ? ה* המשפט*ט משרד לפני היו : ידין  א
^/? ?* אק©יב*יו הפעלה לאפשר שונות ■

נ'5גת*? לעבוד וםעוג'יינ*ם מסוגלים ושעוד לפנסיה שיצאו שופטים של
;י ט^*י^ו לשנו?. להם לאפשר הנעה התגבשה לא , ןשיפוטית מעי או שיפוטית

%פי%ר כיצד ראינו לפנסיה^ול^ כבר יצאו שהם ,מפני הרגיל ביתהםשפט
מצוט63ת יותר הרבה הצעה התגבשה אולם ; זו בעבודה חזרה אותם לשלב

ל*ניוז בח'יקוק הוסמך ששר שימקום האומרת , לפ3*כמ המונהג* ההצעה והיא
3ש*?1 בהטכ*ת , השר רש*י , ה ד ו'51 בוזבר שו3ט להיות שבשיר מי או שופט
ה^ך?, שיראה ולתקופה הממונה .בהסכמת , לכר למנות , העליון המשפט בית
ה^\.< וריווי , ©רש או לג*מלאות ויצא נח*קוק. כמפורש שו5ט שהיה מי את

נחיקוק6* חטפורש מן גבוהה ערכאה של שו39ו שהיה מי כאמור למנות

? ירווה פ* י . : גלס . ד היו"ו

, הטמנה השר  י : קר9 . י גביי

;. ט3נ שרי*0 2הט ?1ק*מ ו של שורו? יש , ■ ; ידין . א
?ל^*י3 מה! ונחלק שי^ו*ידת ו'עדות , . . .

, *ופט לוויות שנשיר מי 0ך שופט ועדה ל^ותה ימנה שהשר כתוב האלה
̂;י,; ,פ^ גט ל*נות ל^ו9שר רוצ*0 1311 , הוועדה ראש יושב גם הוא והממונה

, פרש או לגמלאות ויצא שופט

? "הממונה" זה טי : 1למ . ד היו"ר
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. ממנים שאותו השופט  . ; קרפ . ל

הפינוי טעון חוקים באותם גם : גלם . ד היי"די
? העליון ביתהמשפס נשיא של הסכמה

שופט של שההחזרה מוצע . לא  ; *דין ^ ^
תהיו; אלה לתפקידים לפנסיה שיצ*

. העליון ביתהםשפט נשיא עם בתיאום תלויה

? מדוע : גלמ . . ד קיו"ר

זה בך אבל , חיוני איגו הענין : ן י ד י . א
השופטים בחוק האמור לפי . הוצע

:. העל*ון! המשפט בית בשיא של הסכמה טעון !חר * לתפקיד שופט של מינוי , כיום

והמטעם ה שהמינוי בחוק כתוב : נבט ז?ש1פט
גשיא^ עם בהתייעצות השר
^ . העליון ב*תהמשפט

את כזון להשמיט שאפשר לי נראה : בלס . ד יו"ר ון
ביתהמשפט נשיא "בהסכמת המלים

. העליון*

. לגופהוככתבה בהצעה תומך אני : האוזנר . ג
בית"ה8ש39! נשיא של הסכמה גחוצה

שיצא שופט פני על עדיף בתפקידו המכהן ששופט חושב הוא שמא , העליון
הרשות דובר הוא העליון ביתהמשפט בשיא דבר של ובסופו , לגמלאות

. האלה הוועדות לכל להתמנות צריך , החוק מכוח , מחבריה שחבר השופטת
בין , השופטים ציבור את מכיר שהוא חושב אני . אתו שיתייעצו טוב לכן

:^ו שי מאלה גדול בחלק שמדובר ובין בתפקידם המכהנים באלה שמדובר
, זו לתוספת צידוק יש , לדעתי . לגמלאות

. בתיקון תומך אני הדבר לעצם
לגפל8וה8 שיצאו  ■■ שופסינ; של כישוריהם לנצל טובה הזדמנות זו
והדגו , כאלה ,יים 0ג1^. בעניינים גם ודאי , לתרום מה להם יש עדיין אבל

. השופטים ציבור ושל הוועדות של הדדית לתועלת להיות יכול

ראשונה בקריאה בחוק הדיון בעת : גלם . ד יו"ר ה
אני  הכנסת מחברי אחד העיר

אלא הוועדה* "כחבר רק לא לכתוב שיש  שמו את זוכר שאיני מתנצל
הערב^לת את הקונעימ חוקים במספר בי , הוועדה* ראש יביושב גם

, ראש *ושב על .גם מדובר המעיןשיפוסיות

על דק חוקים באותם מדובר ; נכט השופט
טיבו* לצורך נעצם , ראש יושב
3ם ואפשרי זה דגר כי , דרוש א*3ו הזח החוק הוועדה כחבר לשעבר שופט
הם שו9ט6 על בדברם , לטריבונאלים המתייה*ים השוניט החוקים , כיום

. ראש יושב להיות צריך שהוא זה בהקשר עליו מדברים

? תמיר : גלמ . ד ר .היו*

ה*א "חברי" המלה לנן . תמיד  : נבט השופט
ה*1ט גמ *3 , מיותרת בעצמ

. אפשרי הדבר
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עול אדם נל שהיום לוטו ווגה ; הלו* . ב
, ועדה חבר יות לה

להחל*ף" יש , לעגיות^דעתי . כן  : נבט השופט
בייושבראשי/ "חבר* המלה את כאן . ""

אמר ,ויפסיד לאש יושב כוללת אינה יחבר* שהמלה חושב אני לשונית מבחינה כי
. תועלת בה אין

מצב להיווצר יכול בעתיד , אגב : בלס . ד ר ויי י ח
, הוועד?? חבר יהיה ששופט צריו בו

. ראש* כיושב או ןערה "כחבר לכתוב אולי מוטב ולכן

יק96 ששופט משפטית מניעה אין : נבט פס השר
^זטט שהיה מי כי הוועדה חבר

■:̂ כול 32*^ *3 ?ק נ גורטת "וזבד* הטלה הזנית . משפטן , עורר"ד*ן גט הוא
. , תועלת מניינה 66*3ה אותר ומצד ראש *1שב

,0כמ$ ד כאן שדרושה חושב אינני ; גלם . ד היו*ר
ן381: העל'ו המשפט בית נשיא של

2*ת בשיא עמ י^זתייעצות לכתוב או לחלוטין העבין את לבטל או מציע
תתמצה היא אך , נכונה האוזנך חברהכנמת של ההערה . העליון* המשפט

, יותר להרוו'יק צריכים איבנו . ההתייעצות עלידי

02 כ8ן לכלול שצריך חושב אני
היה ל** היום שעד בטוח כמעט אני . הרבניים בתיהדין של הדיינים את

צורך להתעורר יבול מחור אבל , דיין למנות בחיקוק שר הוסמך בו מקרה
. הדה9 ביתהד'ין של דיין כולל , שופט : להוסיף אפשר , לדעתי . כזה

לעגלים יבית~דין שופט דין מה , אגג
? תעבורה שופט או

ן בביתדי שופט לשונית מבחינה : נבט, השופט
3ק1י^יט תעבורה ושופט לעבודה
^$ לבן , תעבורה" ו"שופט לעבודה* דין בית "שופט בחוק רשמיי באופן
י?ל ני אם , במפורש זאת להזכיר צריכים אותם .גם לבלול היא הכוונה

*?\;ז שהדבר וטובין , כללית אי3ה האלה השניים של שהיורימדיקציה לזכור
^ו?מ להיות צר*ך ראש שהיושב המחוקק קבע וכאשר ; דיינים על גם חל

_, ש^גו,,... רמוז , נללית שפיטה ממכות לו שיש לאדם היתה שהכוונה מניח אני
^^"'י ש?! י'יחנן . גמלאות לגבי מהדורה אותה לקבוע הוא עכשיו לעשות רוצים

\# .שו88*ט וכן לעבודה בבית"דין ושופט תעבורה שופט לאיהכללת הסיבה
. אחר מסוג

//^^1^ להו*יף נולגה ^'ין 3מ אבל
בדרך ללכת היה אפשר ,, דיינים נלו*ר , לגמלאות ושיצאו שופטיט שאינם

:■<■:■ ^יייי 1^ז , ריין או שופט לגז12ת מ7םמך '£©ר בחלק כתוב היה לו רק זו
;; 5^ , ?; ^, לג'יטל שיוגא ד'יין גט האמורים לתפקידים ימ3ה ששר לומר יכולים

. .#ן נ משתלב לא זה לכן , דיין לא , שוקט ממנו? שהשר כתוב עצמו בחוק

. ;1ן1^= שו0 ט*ן ^ד^^ת*^ מ*$3נ לפ'י ■ ,1;,ג.ט* ה.שיויפט.
;יי: ; ?9^*ן: כ לע^ה ט3ר נ* ההוק קובע בו

, שוטט להיות נריך "■ ראש ^*1שנ להבדיל  טריבובאל או

3וי1 .ה*ה של^ ט* , אחריות במל'ים ■ : האוזנר . ג
בכשירות יזכה לא בכהונה בהיותו

. לגמלאות שיצא לאחר



*■  וסשפ5? חוק , החוקה ועדת
י 26. 10. 77

הפנסיה שלאחר ייצא  ולא , נבון : נכס .השופט
היתה שלא מ0כות אנשים יקבלו

. אבסורד וזה אםימטריה וזאת , הכהונה בזמן להם

מהרחגת להסתייגות םסכים אני : י ו ל ה ק
אין אופן בכל , לדיינים הסעיף
כי שתקבע נפרדת חוק בהצעת לעיין יכול מישהו . הנדון לחוק ענין זה

גמ הסמכות את ותרחיב דתיים בעניינים ועדה ראש יושב להיות יבול דיין
כםוגדך הוא שופט . שלפנינו לבושא זה^שייך אין אבל , לגמלאות שיצא לדיין
.; , בחיקוק כמפורש שופט שהיה מי "את כאן כתוב אמנם . המשפט בתי בחוק
/ *לפי : במפורש לכתוב שצריך או אמרים חיקוקים יש אם לבדוק אפשר אבל

לא דיין בענין , כן אם . בלבד טכנית שאלה זו אולם , המשפט" בתי חוק
הענין אם השאלה את לבדיקה משאיר והייתי התחומים את מערב הייתי

. נפרדת לבחינה ראוי

דרו??1; שלא שנ*מר למה מסכים אני
ע2י:. י החי נ היותר לכל להסתפק שאפשר או העליון ביתהמשקט בשיא של הסכמה

, מחני להבדיל , יושבראש על במפורש כאן לדבר שז8ו3 מסבים גם אני , אתו

. חבר יזאת בכל מוסיף הייתי : גלם . ד היוי"ר
? כז*ת בנקודה מסופקים להיות למה

, בזאת סיטואציה להיות עלולה מחר

לדאוג אפשר מחר שיקרה למה : י ו ל ה . .ב
, ברורה הכוונה זה בענין . מחר

"חברי/ גם להוסיף או בלבד ראש* "יושב לכתוב אם רק היא והשאלה

מעמידה המעיף של המיפה , לדעתי
מאותה לשופט בהשוואה יותר הגבוהה שהערכאה השופט את כבוד בפחיתות

. בגמלאות שאינו ערכאה

? הסכמתו נותן שופט אותו ואם ; מ גל . ר יו"ר ה

היושב שופט הסכמתו יתן אם ומה : י הלו . ב
השביה המקרה ? בדין עדיין

שופט כזה במקרה . מחוזי שופט יישב הוועדה בראש כי קובע שהחוק הוא
, הוועדה ראש יושב להיות יוכל לא בגמלאות העליון המשפט בית

? פוגע זה במה : גלם . ד היו"ר

? עז הכוונה כל , במעמד פוגע זה ; י הלו  ב
הק*י2 המצב את להוזיל הי8 המ151קק
יי5!י,; נזמו בוועדות הראש שיושבי מורה הקיים החוק . בגמלאות שופט על גם

$ל ההב^ה יז*ת , יותר הגבוהה גזהערכאה שופטים להיות יבולים אינם
פיחות חל זו חוק הצעת לפי הרי , בגמלאות בשופט מדובר אם אך , הטיפה
יש , לדעת* , 'ורר נ*וכה טערכאה שופט בטקוומ לשמש יכול והוא במעמדו

, דרגת8 על לשמור מצווים ו*נו , בגמלאות שופטים של במעמדם פיחות בכך
. הפול $*ת להגדיל כדי זאת עושים

? ב3ך רע ג!ה : וירשובמקי . מ

שו59? . בכך רע מה י מגרת ה כבר . : י הלו . ב
ל*1רך מושווה העליון משפם ה בית
שו*מיט של דעה להביע יכול שאגי חושב **2י . השלום משפט בית לשופט זה

, לגמלאות שיצאו אחרי דווקה מעמדם שיכובד רוצים הם : בגמלאות
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שופט , ראשית : דברים שני כאן יש : גלמ , ד ד*%ר
"1'! טח כבודו  כבודו על שמחל לשעבר " "  י"'4^

, ההבדל זה מחל* לא הוא אבל ; הקיןי ב

מקו?;* על כאן מדברים א'יננו , שנית : גל0 ד 1יי*י
מנזזיגחו חיובית מסרה יש , ערטיאלי ■ ^

בהיותו , לרצונו ,בהתאם לכישוריו בהתאם תעסוקה לו לאפשר השופט של
? לזה מסכים הוא *מ בכבודו פוגע זה במה . בפנסיה

בית שופט של בכבודו פוגע מה : הלןי כ
אמ כיום המכהן העליון המשפט

צריך , דרגות בין הבדל אין 085 . בזה רצה לא המחוקק ? בוועדה *ושב הוא
פחותה לא שהיא דרגה מכל שופט לשבת שיובל ולומר התחיקה את לשנות

זו תקרה , לדעתי , מעלה כלפי תקרה כיום קונע החוק אם , איקס מדרגה
, בגמלאות שן39י*מ כלפ'י גם להישמר צר'יכה

: למדו הצעתי הנגטת במליאת כ3ד
נש'י*! עליד'י מנות הפת רה. מקי ה וערת , רה ק* מ ועדית על מ 2 הזה החוק את
;*יג;. 6נ חשובות *ותר הרנה הן חקירה וערות הלק לפי העליון המשפט בית
*י5יי 8< מדוע , האלה הפיסקליות מהוועדות , ערעורים מוועדות ציבורית
שנ> נשם כי , בלגד טכנית שאלה שזו ייתכן ? חקירה ועדות על הזה החוק

וזםשטט בית שנש'יא להיות יבול גם כך בוועדה חבר להיות 'יכול אדם
גם זה לתפקיד למנות רשאי , חקירה ועדות של חברים הממנה , העליון

ידין ופרופי וכט שהשופט רוצה הייתי , שהיא דרגה בבל בגמלאות שופט
" , זו שאלה . *בדק.ו

. בעיה אין חברות לגבי : גכט ,̂ השיךו

ר8ש?י יושג לתפקיד בנוגע מה / י הלו . ב

. שופמ הוא ראש היושב : ,בק ,נ השוקט

, ש^יפס להיות יכול ראש היושב : גלם . ד .יר*ר ה
, חובה זו אין אבל

חיייב ראש שהיושב כתוב אם .י: ה>ו י, ב
?יזיל ל* מציע י 365 , שופט להיות
;;1? ל? בגמלאות לשופט גם ולאפשר חק'ירה וערות על גם הזה התיקון את

, חקירה ועדת של ראש יושב

*;? 3x8.38" ^נמקוט פ0בים א3 : וירשובמקי . מ
כ* , "גהתייעגוות* לוטי צריו
'י5* אמר מצד ^ך , פקוחה תהיה העליון המשפט בית נשיא של שעינו טוב

. שלו ררושההסכמה

של ההערה על לזזלוק רוצה א3י
למומד טו3 1ד, שאין להבין י3ול ^3י , הסי&ה ל^ב* הלוי חגרהכנסת

5ד*ך שבראשמ בווקייה י'ישנ בכהונה העליון ביתהמשפ^ ששופט השפיטה
י*ו3*; שהו$ כרגע אולם . המחוזי המשפט ביה שופט חוק לפי לעמוד

:1י 2? פחיתות ו^*ן , ה^ישי בכבודו וטד1בר פרמ* ^1דט הו^ לגמלאות
הטי&ה אח להשאיר יש ו קדם בפו ה^א קוהאבמגה חושב ^נ'י ולכן , למוסד
לוועדות 1^. . לוועדות וגם לשופטים 2ט לעז1ר .זוזעשוי שהיא כמו

. בפועל שופט יה'יוז שזה נריך , שופס עלי מדבר החוק אם , חקירה
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לבי תשומת את הפנה נכט השופס : בל0 . ד היו"ר
: האומר , 10 סעיף , השופטים לחוק . ""

ובהתייעו^' המועמד בהסכמת  בפועל לכהונה לסבות רשאי המשפטים שר "(א)
או כנשיא  העליון המשפט בית שופט (1)  העליון המשפט בית נשיא עם

בית כשופט  מחוזי משפט בית שופט (2) ; מחוזי משפט בית של כשופט
; שלוט כשופט או ראשי שלום כשופט , מחוזי פשפט בית כנשיא , העליון המשפט

, אגב . ראשי* שלום כשופט או מחוזי משפט בית כשופט  שלום שופט (3)
במקום "מועמד* שלפנינו החוק בהצעת גם לכתוב אפשר כאן לכתוב בהתאם

. . ןשיפוטי טעי בתפקיד מדובר כאשר וכמה כמה אחת על . "מטונה*

לכת31 מציע אני , אמרתי שכבר כפי
? לדעתכם מיותר זה האם , ועדה" כחבר או ראש "כיושב בסעיף

. כזה דבר שאין חושב אני : צדוק . .י ח

ראש "כיושב רק נכתוב , כ[ אם : גלם . ד ה*ו"ר
חם*ר ? .ועדה איזו , אגנ . ועדה

? מעיןשיפוטית" ועדה ראש נכתובי*כיושב אולי ? ועדה לזה קוראים

, תגביל זו תומפה עלידי : צדוק . .י ח

"מועצה"/ במלה ישתמש החוק ואם : בסקי ירשו ו . מ
"מועצה* במונח השתמשו פעם ? למשל

. הניסוח על בטסונה תלוי זה . השתנה זה השבים ובמשך

. אחר* גוף *או : להוסיף אפשר : צדוק ... ..*.. ת.

צלף או ועדה ראש "כיושב נכתוב : נלמ . ד ר " ו י ה
עם בהתייעצות , השר רשאי , אחר

, ,ו* , 1^ שידאה לתקופה , לכך למנות המועמד ובהסכמת העליון המשפט בית נשיא

? התקופה מבחינת המצב מה : * הלו . ב

לגמל4ו1?? היוצא שאדם להניח יש : $ ל 3 . ד ר * ו י ה
, כשרו בשיא אדם אינו זאת בבל
ש*13*0 י0וזל סתברר שנה חצי כעבור הרי , בשרו בשיא שהוא נניח ואפילו

. מסויימת תקופה כעבור כזה אדם להחליף לשר לאפשר צריך לכן

לקו*ה" הלשון , בסדר התוכן י .*י*ז ,1,8,

. י ,/̂ ^ל^ .בהחלפה מדובר לא אפילי : 3דןק ח ..י. ,11
יי0ל . ווטינו* באיוזירוש

לוועדה שופט טפגיט זמן לכמה רי.י(1.1.* . 5■
? למשל עררים

,. ו'* 3 *5 ה ^ר שפבטל*מ עד מכהן הוא ,3.גע* ■5עו5ס.

לומר אין מוב9 איבו הניסוח : ידיז. ***£
, השר* שיר^ה ולתקופה *

, השר שיקבע ולתקופה  : >לם, . ד ר .ו יפי

השר ^ת טמיינ אינו זה נופח האם : לגר ו הא ג><
, הטיבו* בכתב תקופה טראש לקבוע

? דרוש זה מה לשם ? בכך חפץ שאינו ובין גבך חפץ שהוא בין
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שהם שוקטים של המינוי את גט ה?1א _11ל11.ג ב
אפשר ימות וי מם ועדות ראש 'יושבי * ' "*

? תקופה כאן לקבוע צריך מה לשם . בחוק תקומה שנקבעה בלל לנטל

הפרשנות בפקודת במפורש כתוב : האוזנר .ד
, ;פי3'"; ו את לנטל יכול שממנה שמי

דבר נכתוב לא שאם נכון אמנם . ; צדוק . *. ח
הפרשנות פקודת תחול התקופה בענין

הדברי0 את שבכתוב זה בעד אני אבל , המינוי אח לבטל *ובל הממנה והשר
ולפטר אהד יום לקום משפטים שר לבל מאד קשה שיהיה לי נראה . במפורש

תקו3ה אותה בתום תרי , סבירה תקופה קובעים שאם בזמן בו , בגמלאות שופט
ואיסינו*. , לאו אם מחדש שופט אותו למנות אם השאלה השר בפני תעמוד
9ל_השוג*0 ולהכביד השר על להכביד יגורו ן א* . יוזט*ת קל דבר הוא מחדש

ומכובד לשירות יותר טוב .זה פיטורין של פעולה 'ינקוט שהשר זה עליזי
. לממונה 'יותר

: בט*ו*; רגיש שהשופט בזמן יזאת : לט. .ג  ד, ^ין^ך
, הזה לנושא

? לגי!;*■ ההצעה את 0קבל *ייתי לא י : ,*1י1. ,■*,$.
^*ו. נמוזק שאם נבון . הטיפה את

, מוצדקת שהיא חושב אני ז*בל , גדול הלל יישאר לא הםיפה

השתכנעה האם , י הלו חברהכנטת : גלס . ד, היו"ר
שופל5*3 על המדבר 10 מעיף לאור

? בכהונה

ו*נ* הל48 כ* , שונה זאת בכל זה ; חלו1^ . ק
שויסים של כבוד פחיתות על מדבר

הפו^*די1 יבהטב*ת שהמל'ימ לומר אפשר כי אם , בכהונה לשופטים ביחס בד*טומ
הוספת עלידי הדבר את להדגיש מציע אני הטיפה על גם שולקות

, בטיפה גם האלה המלים

כתינ ח את לקבל רוצים אין אם : ן *,ד*■ . א
ה^/'^ ^ למחוק מ1יע היית* , כאן "

י'^ שופש שהיה סי לכך למנות השר "דשאי : ולכתוב בחיקוק^ כמפורש
.7יי ל.?: לשענר תעבורה שופט השר ימנה לא ברררכלל . פרש* או לגמלאות

דוכ $'*1 ר8ש ביושב מחוזי שופט למגות יוכל הוא בל ,א , מחוזי שופט של
. בחוק הנתוב לפי שלום שופט לעמוד צריך שבראשה

7"יי~1ת ויכול 9רש" "או כאן כתוב : דל יי ז . .ה.
*ד19 או הכבמת גחגר נבחר. שהו^
^ותו ^מ ^ בק*ינבהי/ שופט "מי3וי נתוב השוליים בכותרת . לעורךדין

ק8.י5?" ;ט1ג;מ 1 קנבה£ מקכל אינו הוא לעורך"דיך , כאמור , הפך שופט
, לגמלאות מתייחס

גכ1תרת"השול**!:.£ אולי3כתוב , ,^ד,*,ן.1 , ,. ^.
, ^שעבך" שו*י^ "פינו*

5^ אהי'ו?: !*י*נ^מ ה5?!ו וזיקוקים יש ■ ,וק,נ, ,ד ;8 .,ל,ו,, ק
וו^3 ^? ^ו?! 3 פש3 ב'^ 91פ ש יהיה

הפש53ו יו; ג , 631^ יה*ה שהשופט החוק בהמטזזייג מקריט ודא? שיש כשם
;^ל,ן; 8? '^^ב ■' הוועדה שנר*ש המחוקק רצה בו שבמקום רו1יט איננו . העליון

'4ול01 .שו*מ לפ3ית יה'יה ^פ^ר  שלומ שופט ולא " המחוזי המשפט בית
;ו :; נ*ו??3י1 גדיטו^^ה*ת*גה שהשופט הוא ט 'י רוו;* ש^82 מה , 'כלומר . בדימוס

י^ ש?:י:1^,: דדינה 3:^ז5?ה בשופט לגמלאות גאתו לפ%3 ©נ*'הן ©1פט יהיה , ועדה
דא אם בטוח ו*ינניי . הטכטת!1 ל9י יותר גבווגה בדרגה או , בחיקוק קבע

, כרגע ביטוי לידי בא זה

. אפשרות מכלל זאת מוציאה הטיפה : ?למ ן , ד ,*ו*ר ה
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כך על מדבר אבי . להיות יבול : צדוק . .י זז
ושלא במים העגין את נטהל שלא

ברור להיות צריך . תפקיד לכל להתמנות יוכל בדימום שופט שכל ייצא
. קבע שהמחוקק דרגה באותה לפחות להיות חייב שהוא

כוונת שכל הישיבה בראשית אמרתי : נבט השופט
הסטטומקוו את להשאיר היא החוק

אם . בכהונה שופט בפקום בגמלאות שופט לבוא יבול : ויחיד אחד בשינוי
להיות יוכל בסוכה בדרגה ששופט בכך אסימטרית תהיה האחרת, בדרך נלך
לא הוא בכהונה שבהיותו קיעה , בגמלאות בהיותו בזאת ועדה ראש יושב

, זה תפקיד למלא יכול היה

קגת המצב חקירה וערות בעגין : ידין . א
שהביע לרעיון מסכים אני , שונה
ועדת ראש כיושב בדיפוס שופט של מינוי לאפשר שצריך הלו'י חבוהכנסת

צריך כזה תיקון . זה בעבין לספל הפקוק שזה מושב איני אבל , חקירה
מ" השרי לוועדת הגשנו שבבר חקירה ועדות לחוק התיקונים במסגרת להיעשות

, העניין עצט על חולק כשלעצמי אני : גלס . ד היו"ר
רואה אייני משפטית מבחינה אבל

. אבחנה לעשות הצדקה

שונים לתיקונים הצעה הגשנו בבר : ן ידי . א
התיקונים ובין , הקידה ועדות בחוק

אינו זו בשאלה לדון המקום פנים כל על . הזה התיקון גם נמצא השובים
השופטים מעטר על אנו מדברים כאן , חקירה ועדות חוק במסגרת אלא כאן

. בדימוס שופטים על גם התחולה אה ומרחיבים השופטים חוק במסגרת

ווו 03 איני ין עב של לגופו גם : גלס . ד היו"ר
שוטט טובלפנות רעיון שזה

עלפי העליון ביתהטש*ס נשיא עלידי הוא המינוי זה בטקרה  לשעבר
ר3ה שהמחוקק ושב ח אני . חקירה ועדת ראש יושב לתפקיד  הססשלד החלטת

שיעמוד הדין שטן קבע כן ועל חקירה ועדות של המיוחד המעמד את להדגיש
ש'יש הכבוד בל ועם , מחוזי שופט או העליון המשפט בית שופט בראשה

יוין י פ רו שפ ביוון אולם . זה מיוחד מעמך .על לשמור צריך לשעבר לשופטים
הת'יק"ןן בהצעות לכשנדון הזה הענין את נשאיר , כזה רעיון ממילא שיש העיר

. חקירה ועדות לחוק

7^י ? ופדו , מטריה אותה זו אבל : י הלו . ב
? וזק*ך1* ועדות "לרבות : כאן להוסיף

במכלול בכך לדון רו*ים אגו : ן ידי . א
. חקירה ועיות של

מינוי לאפשר אם הי8ו השאלה : י הלו . ב
יושבר^ לת©ק*ר לשעבר שופט
ורק העליון הפש9ט נית בשיא עם התייעצות אהרי , כמובן , חקירה ועדת
המשפטים טשרד על מקובל הרעיון ^%^ ^ם לכך* מסכים לשעבר השופט אם

. המטריה אותה בדיוק זו הרי ? באן בנר אותו לבטא לא מדוע

ז*8ת 9ו*'ע ?ש9סים ה3 משרד אם גם : ויךשובמקי . מ
, הרעיון עם ©ל0 איני עצפי ביי א
מניע אני ? נמחלוקת .השנוי ענין העלאת עלידי החוק קבלת את לעכב למה

. שהוא כפי לחוק שבתייחם

. מ 'י מסב אבי , הרוב דעת זו אם :,! הלו .בי.



הממשלה אלא ממנה השר ל?* בהם
, בודדים מקרים ולא באלה, רביס טקר'ים ;וטנם שיש יתברר אם . מט3ה

לזה" להתייחס כדאי לא , מעסים שהמקרים *תברר 0# . לזה להתייחס נצטרך

הריי , כ8לה מקרים ל בבל יש אם ; ן יוי . א
, מעטים הם

?בל * , כאלה סקרים שאין חושב אני : נבט .שופס ה
, בודדים הם הרי ישנם אם :

שכשיר מי "או שהמלים לי נדמה : הלו9 . ב
למעשה כי , מיותרות שופט" להיות

, ים י ו מם ותק בעל ■עורךדין  ירה שופט להיות שכשיר סי

5שיו איגו גגטלאות שו9ט ■ י : £2£^£
יי/, ^ת עבר .הוא י ג שו5© להיות

מ 3 ק? י 1*ז עם המעייף , נ) אם י 1ו1111^ב*££1*.
5יח^^ל הופמך ששר :"מקום כך ייקרא

אחר5 גוף או .1עד1'; ראש ביושב שופט לה^ות שכשיר מיי או שופט למנות
ה*לעפד ובהסכמת העליון המשפט בית נש*'א עם בהתייעצות , השר רשאי

וי53ו בהיקוק נטפורש שופט שהיה מי את , השר שיקב?5 לתקופה , לכך למנות
עדכ*ה של שופט שה"ה מ* כאמור למנות הוא ורשאי , פרש או למגמלאות

'יגו?*' השוליים בכותרת המועמד", בהסכמת בחיקוק המפורש מן גבוהה
הין התנגד .ן 3 י שא טנ*ן ו6ני . ביה* 2 קי ב פט ו ש י* במקום לשעבר* שופט "מינוי

. זהי וסח ל3

המתוקן בנומח 1 טעיף לאשר : הו^ע
. ראש היושב אותו שקרא כפי

(תיקון השופט*מ חוק את להעביר
לקריאה תשל*ה1975 , (4 סטי

, שלישית ולקריאה שניה

תשל*ו1976 , (3 מסי (תיקון רן תעיב רואי חרק (1

לי^^י .י'י 35נ, ^ת נברנה טקדם אני ; מ ל ג . ד ".ד 9. ד**
גהרל5.ב!?9 הצורך טה נשטע . ה"סשפסים

■;' !'*ו 5ו ב§'*מ בישיבה ש5ן5>תתף נ0'י ; 3י^> . מ המשפמיט משרד .כ*.ל. .ט..נ
^; !'ע ז5 רווש *ושנ רוו יחי ר ז? א ל

* כ ו י1 כל ל1 טיטלד'ליי ו ון רמ 'י ח לב ראש היושב 8ת ר ד ב ם י נ א . ו ד י ק פ לת

;!!? $' ?131ן ^ רואי 10ע^1ז ^ל הנושא
ל5>יד5וו/, ,. פעט*■.£ לו* בטקרימ לטפל המועויה נתבקשה כאשרי , ומעלה שנה לפני

:י"\0 1י ^ 9'*:*1ק5"ית ג^וק ?:'ב! ?קגוי 1 האתיקה ט^ל^ל'י ?ש3ון ן רוא* חריגות של
■■̂ :"?;̂ ;?ן הו זז111 ההוק של©* הינישנ"ר^ש^ : חבויים מתשעה המועצה מורכבת
ו1* !^ד לת?ל לטנות טקיביל היה ועד^היום , ?ל'*ךיו ש3תט3ה מי אוו ל*משלה
: 3? ן ^יניו :*ינ^ £. 1ג 8רג'ע5? גוועדה ?8תת53נן מ .3ן ; המשפט^מ משרד אתמבכ"ל

^9ך< ^^ ט8ל^ חחנדווו/ ר^0 בפועל . החברות 0? ר ." ובהעדרו , ה^ללי הרשם
.ך,. :; ה:^5 קיר ;ינ: 15 גיגן ל^^זר זה :1ש^ לנ יואניע , פצויי אינז הכלל*5 הרשם כי

השיתופיות* מאגודות ורשם ה*ד'ינה מבקר נציג

בצ'יג'י את בברכה טקדס אני : גלם . רד היו
, החשבון רואי .
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ארבעה גם במועצה הברים אלה כנגד : גבאי. . מ הלחמים משרד ^יר"ל
עלידי המתמנים רואיחשבון
הדבר פירוש . בישראל חשבון רואי בלשכת התייעצות לאחר המשפטים שר

דיון לאחר גם  למסקנה הגיעה והמועצה , במועצה חברים תשעה כיום שיש
חברים של זה שבמספר  רואיחשבון לשכת לרבות , המתאימים הגורמים עם

משנה ועדות טמנה המועצה . עליה המוטלים התפקידים את למלא מאד קשה
המועצה לבך נוסף . לבחינות , להתמחות , ממבחנים לפטור משנה ועדות , פשלה

. בענייני תלונות עלפי אליה המובאים בנושאים גם חקירה ועדות סמנה
, שלושה של חקירה ועדות עלידי פועלת היא בדרךכלל . מקצועית אתיקה

בשנים . למליאה מובאות המסקנות , שיפוטית פונקציה למעשה ממלאים ואלה
, ם צי , בריטניה  ארץישראל בנק של המפורסמים המקרים היו האחרונות

המחייבים מעטים מקריםלא למועצה מגיעים שוטף באופן גם . לישראל החברה
מסוגלת איננה הנוכחית בהרכבה המועצה , אחרות במלים . הנושא של בדיקה

עיכובים גם יש מכך וכתוצאה , עליה המוטלות הפונקציות כל את למלא למעשה

את להרחיב מציעים אנו ן לכ
הקיים האיזון על לשמור עלטנת . חברים ^רבעה הוספת עלירי המועצה

שהאמןי , ציבור אנשי שני : כדלהלן יתחלקו זזברים ארבעה שאותט היא ההצעה
" והשני , המפקח שמינה ישראל בנק עובד או הבנקים על המפקח הוא מהם
שמינה ערך ניירות רשות עובד או חבר או ערך ניירות רשות ראש יושב
רואי שהם חברים שני מוסיפים אנו אלה שניים כנגד ; הרשות ראש יושב

. חשבון רואי בלשכת התייעצות לאחר המשפטים שר עלידי המתמנים חשבון
חשבון רואי ו6 ציבור אנשי "6 : יהיה המועצה הרכב , אחרות במלים

. .. . . המשפטים שר עלידי המתמנים

כסה שיש מצאנו הזה התיקון אגב
התיקון . המועצה הרכב של הראות מנקודת חשיבות להם שיש אחרים תיקונים
שהיושבראש כיום החוק קובע , שהזכרתי כפי . ראש ליושב מתייחס הראשון

, בפעם פעם מדי זו ל*סרה על*'ז*ו שיתמנה מי או לממשלה המשפטי היועץ הוא
ואילו , המשפטים שר עלידי מתמנים המועצה חברי שכל מצב נוצר

טבהן אינו עצמו הוא אם , לממשלה המשפטי היועץ עלידי  היושבראש
לפני המתלונן הוא לממשלה המשפטי היועץ רבים במקרים , כידוע . בתפקיד
יב1א שהיושבראש או ראש כיושב יכהן שגם סביר זה אין ולבן , המועצה
, המשפטימ שר נציג יהיה שהיושב~ראש היא הראשונה ההצעה לכן . מכוחו

, הסשפ*ימ שר עלידי  האחרים שמתמנים כפי יתמנה היושבראש גם , כלומר

ה*'! אף המתייחסת נוספת בעיה יש
בנסיבות לפעול יבול הוא שאין או איננו ראש שהיושב קורה . ל'יושבראש
, כיוט . המועצה חברי מתוך מקום ממלא לו למנות רצוי ולכן , טםוייםות

הקווך81 3ס כי המועצה את לכגס אפשרות אין , בנמצא איבנו היושבראש אם
ושו*י *היה המשפטים ששר מוצע לכן , היושבראש של נוכחותו על מבוסס שלה

. פקוט לממלא הנוגע הנוסף התיקונן זה . המועצה ראש ליושב מקום 9םלא למנות

3הר נושא יש אלה לתיקונים פרט
/ ?זשנ1 רוא* לשנת אנשי נפני להתנצל חייב ואני , תיקון מציעים אנו בו
?ו! ?3 ה43יש?£ . זאת לק*ות בידי סיפק היה לא אך , בנושא לדון רציתי שאתם
לשאלת רבה בט*דה קשור והוא עלידיה וא1שד ן רו^'יחשגו במועצת נדון

 ובהעדרו , הכללי הרשם הוא במועצה הנציגים אחד , שאמרתי כפי . ההרכב
איבו הכללי הרשם של בתפקיד שאדם רנות שג*ם זה למעשה . החברות רשם

קו3 וגראשיו/ הט3ד3ז בתקופת קיים שהיה תפקיד זה , המשפטים במשרד מכהן
3יום . ההברות רשם על והן הפטנטים רשם על הן מטונה היה הוא . המדינה

807 של התפקיד קיים המשפטים ובמשרד הכללי הרשם של התפקיד את ביטלנו
במועצה הטנהן הוא החברות רשט לטעשה . ה69ב0*ם של^ר?1ם והתפקיד החברות
המוע$1? שחבר מציעים אנו . ההברות" רשם  ובהעדרו האומר הסעיף מכוח

. מהותי שינוי ואינו להרכב שנוגע שינוי זה . החברות רשם יהיה

*!ת !וק לטו היא "ההצעה , כלומר >ייק* י .מיי*
. ובהעדרו* , הכללי "הרשם המלים
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. ועדה) הו לחברי החומר את

להרכב קשור הוא אף הבא המעיף
בוועדת בחבר הםוצעה עלידי מועצה חבר נבחר שלעתים לבעיה מתייחס והוא
ולאחר , ארוכה תקופה במשך מטויים בנושא דנות חקירה שוועדות יש . חקירה

רואי התייעצותבלשכת לאחר , המשפטים שר . מועצה חבר אותו מתחלף מכך
הגיעה אשר , החקירה שוועדת יוצא כך . המועצה חבר את מחליף , חשבון

חקירתה את להשלים יכולה שאינה הבעיה בפני עומדת , בחקירה מתקדם לשלב
לומר מציעים אנו לכן . המועצה כחבר לכהן חדל חבר שאותו העובדה לאור

יוכל (א) קטן בסעיף כאמור בחוקר שנתמנה המועצה "חבר : לחוק 12 בסעיף
, , . תמה המועצה כחבר מינויו שתקופת לאחר אף חקירתג את להשלים

? המינוי תקופת מה* 41^1"_1ב£2ג

. שנים שלוש  .ג2*12 . מ .המשפטים רד ^. ל. *,3,15

,^י2 וו שאנו התיקונים שניי הם אלה
. חדש נושא בגדר שהם ייאמר שלא מקווה ואני , ההרכב של כהיבטים אותם

משאיר ואני , חדש נושא יש
בטםפר מטיפול בתוצאה עלה הנושא . לאו או בו לדון אם הוועדה לשיקול

להטיל מחליטה המועצה כאשר , לחוק בהתאם . ■לאקרונה שנתעוררו בעייתי
, סנקציה שום עליו להטיל לא מחליטה או רואהחשבון על התראה של סנקציה

שעד; , אחרות בטלים . רואההחשבון של שמו את לפרסם רשאית היא אין
'*'מ את לפרסם לא או לפרסם למועצה דעת שיקול מקנה לחוק 1.3 שמעיף

קור** התראה( של בסקרה זה דעת שיקול לה אין , אחר מקרה בכל. ן רואה''החשבו
בטקרה בי , ן ברואההחשבו פוגע הדבר , חשבון) רואי לחוק 13 מעיף את

, בלבי ההחלמה את ברבים מפרסמת היא , .בו להתרות רק המועצה מחליטה בו
ניקח אם , בציבור ידועיםכבר הענין שפרטי שעה , השק אח לפרסם בל9

שהתוצאה לרואההחשבון ענין יש , לישראל החברה של המקרה את לדוגמה
במועצה" חברים דווקה לפנינו הביאו הזה הנושא את . שמו עם יהד תפורסם

הפך זה שנושא כ>וון אבל , ההרכב לשאלת במישרין נוגע אינו זה נושא
והיג? , הוועדה דעת ארחולשיקול מביאים אנו , המועצה מבחינת 8זשוב להיות

התיקוניס אלה . לפניה המונח לתיקון בהקשר ''ידון הוא אם תחליט אשר
. לוועדה מציעים שאנו

י.. .■?.>■
5; :̂ , התיקון את .רכה בג מקורים אנו ; ?ט0,ן.ס, _מ.ר

מזטן אותו טתקנים ?ן שא חוק כי
מתחשגימ ואין שיטתי גאופן מופר שהוא או חיים באנשים דן אינו לזמן
ממוייטות בעיות עם להתמודד התקשתה שהמועצה .לכר ערים אנו . בקיומו
לשבת העקרונות מבחינת , בן אם . עליה המודים התפקידים עומס 3גלל

הערות אי"אלו לה יש אבל , בברכה זו **ק הגעת מקדמת רואיחשבון
. זה לענין הענות

, ירלעחנו למי'מב "'' ראשונה הערה
. הדיוגינ? , המשמעתי השיטוט , הרישוי שבו פרופסיונאלי עיסוק שום קיים לא

עליךי גקגעיק  וההתנהגות הפעולה דרך לגבי וההמלצות הנורמות ץ
וניס פרופסיובאליימ בעיסוקים , המקצוע מאותו ^י3מ חבריו שרוב גוף

, ברפואה מדובר אם אבל , ממשלה נציגי , ציבור נציגי .גם הגופים כוללים
<01במ !3ים 'מת3 חברים אותם . רופאים הם עליון גוף אותו חברי רוב , למשל

, ועוד טהנדטמ , פסיכולוגים לגבי הדין הוא , רופאים הם אבל , שריט על"יר*

בבחינות כך כל מקשיים אתם ,^^1למ^ ד .ו, 113.
., ? ; :?? "ד, #יי ד7 ד* שאין ן ו לרואיחשג
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ואיננו  זה בנושא בעיה יש אם : שטראוס #ר
לא הרי  הבעיה שזו סבורים
משמשים רק הם , בבחינות שולטים האיבטרמבטים לא כי , הכתובת אבחנו

אנשים עלידי תיערך רואיחשבון של שבחינה ייתכן לא שהרי , כיועצים
יהיו שרואיחשבון מכך להימנע אי"אפשר לכן . במקצוע מומחים שאינם

* בשיתוףרואיחשבון המועצה מכינה עצמן הבחינות את . הבוחנים בחבר

שנה ים י עשריםושת לאחר , לדעתי
שרוב והוא יסודי שינוי בו שייעשה הזמן הגיע , זה חוק קיים בהן

כצעד יוכר שזה הראוי שמן לנו נדמה . רואיחשבון יהיו המועצה חברי
אנשי עלידי מתנהלים פרופמיונאליים עניינים בו מצב אותו לקראת

. ציבורית ביקורת של אחרת או זו במידה כי אם , הפרופסיה

בבר תיאר המועצה הרבב את
חברינ? שני עכשיו נוספו אבל , כך על *>הזור ולא המשפטים משרד מנכ"ל ,

המקקזל? שמינה ישראל בנק עובד או הבנקים על המפקח : ציבור עובדי שהם
שמינה ערך ניירות רשות עובד או חבר או ערך ניירות רשות ראש ויושב
להניע צריו ני חושבים שאנו מצב אותו לקראת בצעד . הרשות ראש יושב
, ה3ר יהיה לא עצמו המפקח שאם הפחות לכל לקבוע מציעים אנו , אליו

אפ , ישראל בנק עובד ולא , עלידיו שימונה רואהחשבון כנציגו ישמש
אדמ יהיה לא שנציגו סיבה אין , צרכני גורם .אותו של בנציג צורך יש

ר^ש יושב ,שאם ולומר לתקן מציעים אגו לכן . הנדון בתחום מקצוע בעל שהוא
. עליו הנאמן רואה"חשבון נציגו יהיה , חבר אינו עצמו הרשות

רשם או הכללי הרשם הוזכר אם
הבר להיות ביותר ראוי הבלתי הוא המועצה חברי שמכל אציין , החברות
אינו הוא הרי , אישי באופן עליו מדבר אינני . משרתו מתוקף המועצה

, למשל , האוצר משרד . הנושא עם קשר לה שיש צרכנית פונקציה שום ממלא
אגף לגבי , למשל , אמור זה . מבוקרים דו"חות של גדול צרכן הוא

המטובה המדינה מבקר משרד לגבי הדין הוא , מוץ מטבע אגף , מסהכנםה
רגיי? מער יש האגודות לרשם גם . מנחים קווים והמפרסם במדינה הביקורת על
■■ בבושז* מעורבות לו שאין היחיד . רואיחשבון למנות רשאי הוא כי בנושא

עומק הוא , החברות רשם הוא  בלבד . סטטוטודיות מסיבות מופיע והוא
. בלבד בתיוק

צריניט אתם הגיון אותו לפי : גלמ . ד ר * ו י ה
3ריכו יו גקצ םהפו אחד שכל להציע

. ן חשבו רואה יהיה

נפי , נבון זה כעיקרון . ספק ללא : שטראוס מר
. עורכיהדין לשבת בחוק קיים שזה
?נול?ז , המקנוע א3שי עלידי ינוהל שהמקצוע להיות צריבה הסופית המגמה

להיקנע צריכות הנורמות אבל , ציבור נציגי של עליונה מועצה להיות
1>*חנ ל8 , ציבור נציגי של אחר או זה בפיקוח כי אם , המקצוע אנשי עלידי

1^3 *1*1 זז*ךח 1£ולמ , צ*ביר עובדי או המדינה עובדי יהיו החברים שמרבית
6רה'יק*ט איננו , גרידא טכנית משמעות בעלת בהצעה אלא במהפכות עוסקים
של9* מנטה אותה מתוך ייקנע הז.ה הטכני החלק קולפוזות מציעים ואנו לכת

. יותר רחב היקף בעלת להיות צריבה דעתנו

שלכם שהנציגים דרישה לכם אין : סקי נ ל שי . ר
? יתמנו ולא ייבחרו

תהיו; שהלשנה זה בעד אנחנו : שטראום מר
פ., נהיר*1 נ כולמ יהיו ואז , רטורית ט סט

אלטרנטיבית דרך 8ין , המשפטיט שר על"'ידי המתמנה מועצה יש עוד בל
בהמ מקרימ לאותם פרט , החבריט את ימנה הטשפטימ ששר זאת זולת אחרת

. אחרים עלידי ייעשה שהמינוי המחוקק קבע
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כשר ,בתפקידו צדוק חברהכנםת : *למ י *ין*ר
בפברואר י1 אמר , המשפטים

רעת על הם כאן הםוצעים התיקונים "כל : לכנסת החוק הצעת את בהביאו
הרהרתט ? נזעקתם בי לכם מה . ן" רוא"חשבו ומועצת רואיחשבון לשכת

? מחדש בענין

שו*ל^ על לענות אותי מזמין אתה : שמראוס 7/9
לא כי עליה לענות יכול שאינני

כנשיא שימשתי בבר ואז  רואיחשבון לשכת פנתה 1976 במאי . נכחתי
יושבר*ו© שאם , וביקשה צדוק חיים לשעבר המשפטים לשר  רואיחשבון לשכת

רצוי , המשפטים משרד מנכ"ל או לממשלה המשפטי היועץ ,יהיה לא המועצה
, אליה להגיע שרציתי הנקודה לשכתנו"^זו עם בהתייעצות יהיה שהמינו*

תפקיד את ימלאו המשפטים משרד מנכ"ל ולא לממשלה המשפטי היועץ לא אם
התייעצות בלא יושבראש ימונה תשוג כה שגנושא ייתכן לא , ראש היושב

גיגיות מבחינה אבל , דעתנו את לקבל חובה תה'י# לא . רואי"חשבון לשכת עם
ביותר בניר בתפקיד שאינו אדם מינוי לפני .בלשבתנו להתייעץ חובה

. המועצה יושב""ראש לתפקיד

מגי'עימ אגו (1) קטן בסע*ף
ליי בר^ה , הבנקיים3ה שנגיד חשבון רואה או הבנקים על המפקח : שייאמר
ראש יושב : שייאמר מציעים אנו (2) קטן בסעיף . יותר נכון זה שנוסח

מדובר אם . לכך טינה הרשות ?>שביראש ש רואההשבון או ערך ניירות רשות
צריך שהמינוי לנו נראה , המועצה ראש ליושב קבוע מקום ממלא במינוי

המקוט ממלא בהם מצבים שיש יודעים אנו , לשבתנו עם בהתייעצות להיעשות
ממשלתיות במחלקות נתקלנו ובבר , ראש היושב מאשר יותר קבוע להיות הופך

במ*3ו* מדובר אם . בראשן מקום ממלא עם שגים מספר במשך שהתנהלו
. לשכתנו עם התייעצות דרושה , ארוכה לתקופה מקום ממלא

? ט האחד*' לתיקונים ביחס מה י : גלמ . ד ו*ר ה*

ההגרו; רשם על לומר לנו שיש מה '  : ס ראו שט מר
?! נ עד שאמרתי מה בל . אמרנו כבר

83ז ומעל*£3 היות ,, רואיחשבון שכת של המוסמכים המוסדות דעת על הוא
©יש^ עילה בלל אין , לדעתנו , ספונטאני באופן עליה אגיב , במפתיע הצעה

הגירתו שינוי : מכנ'י בשינוי שמדובר .נכון המועצה חבר יהיה החברות
בהרכב הכ03ת אבלכאשרתדון , מו$צה באותה הנוכחי המשרה נושא של
ל"ד* ע 3ם בה היחמי ההרכב את לשנות תצטרך שהיא לנו נדמה , המועצה

^ק רואיהחשגון8 מ0פר הגדלת עלידי או המדינה עובדי מספר הקןזנת
>ג*;>4 $ר3ן ^לנ1 עצם!1 הווגרות שרשם לנו נראה , הקטנה של בדרך יבחרו

, התנגדות שום לבו א'ין הזה הטכני לתיקון אבל . זה

התיקון ^ת רכה בג מקדמים אנו
?̂ ? וטו חנו להיות אדםשחדל כלומר* . וזקירת בוועדות רצף על לשמור הבא
!?■"*"% *31 היו הזיכרונות בשנתיים , חקירה ועדת חבר להיות להמשיך יוכל

̂!י;ט על 15דש המלוכד שלם ובלב , טועצה וזגר של המינוי תוקף פג בהם
;;̂ '^, הי? ומ .עת3ו ק5לד ם*רם וזאת , שנים שלוש של נוטפת כהונה לתקופת חברים

0בור*ם ה**נ1 לוי 3עימ ל^ מאד .במצב 7ליל*םלהיתקל היינו . לתפקידם
.!???ף 8ז ג;* המועצה^ חברי להיות להמשיך ראויים אינם חברים שאותם

נ*^קת2~^$%3י0 ?*תמ ז החק'ירה ועדת ועבודת מחדש למנותם לא מחליט היה

^וש.^ ?1¥ , .הפר*ווט לבושוו ^שר
?3*ין4 ה /7# לשקול ?5ה לפו סמכות לתת שצריך חושג אבי . עליו לחשוב שצריך

ה5וח**3 קשה מקדה לני יש כרגע . רע חוק יוצר קשה שמקרה שאמר מי אמר
רואה"^^''יי!,^ ©ט 9רסו0 שדרושי .מיק לה צריך מבאן אם 'ידד,ע א'יבי אבל , פרסום

. מקרה בכל
סעטות לא ד נוספות משאלות לנו *ש

. אחרים בתחומים
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. כולל לדיון אותן נשאיר אבל ; מ גל ז י ו"ר הי
לשבח נשיא סגן משמש אני : מנדלאוי מר

ההגדרה לפי אך , רואיחשבון
"עומק היא בחוק "רואהחשבון* של ההגדרה גי , רואהחשבון אינני בחלק
עירות נות^ אינני וכפקיד"שומה , בשבר" , לכל שירות דרך חשבון בראיית

. 4 לסעיף בהתאם "ךואהחשבזן : לומר צריך היה למעשה . בשכר לכל

. זה בעד ודאי אנחנו : ם ראו שט מר

גרוס יוסף ויו של דעת חוות יש : מנדלאוי מר
החומר את (מחלק זו בנקודה

, הוועדה) לחברי

1^ בנקודה המשפטים משרד אומר מה : צדוק . .י ח

, י? הנוש**'* בבל לטפל יכולים איננו : ן ידי . א

;©* אנל , בלבד סכני תיקון זה : י מנדלאו מר
טסהציה, יוהד . רבה משמעות לו

רואיהשנ1ן שאינם יוצא ההגדרה ועלפי , שכירים הם רואיחשבון לשכת חברי
, לקוק 4 סעיף לפי רשיון להם שיש אףעלפי

משרד מנציג שנשמע למה בכפוף : צדוק , .י, ח
התיקון , זה בענין המשפטים

שגשמ? רוצה הייתי , עקרוני באופן לי נראה מנדלאוי מר עלידי המוצע
המשפטים למשרד לתת שצריך חושב ואני שנחליט לפני המשפטים ממשרד תגובה

, זה ברגע תשובה ממנו לדרוש ולא הענין את ללמוד שהות

לטעון מתכונן המשפטים משרד : ן י ד י . א
; זו בנקודה חדש ושא נ

בהזדמנות נעסוק שלא מציע אני : צדוק . .י ח
העלה שאותו הפרסום בענין זו

1: . הענ'י של המסגרת את היום לפרוץ רוצה הייתי לא , המשפטים משרד טבכ"ל
ת^י3ז5 , מנדאלו'י מר שהעלה הנושא על גם חל שזה ייתכן . בהרכב הקשורים
טחת נקודה תולש הייתי ולא , שנה מעשרים למעלה כבר קייס. הזה המשמעתי

'8נמ עשרים שאחר* להיות יבול . ההרכב בענין תיקונים אגב למהות הנוגעת
על""יכדי המשמעתי השיפוט הליכי את תבדוק אשר ועדה שתקום הזמן הגיע
לקחת אבל ; המובטסנטיבי בצד לשפר יש מה ותראה שנה עשרים של הנםיון

הצעת אגב אותה ולחוקק , המשמעתי השיפוט בהליכי שולית די , אחת נקודה
. לי נראה לא זה  בהרכב הקשורה חוק

י4 2 מעיף לתיקון גם שתכוון אתה : 0 ל נ . ד ר * ו י ה

, 13 מעיף לתיקון רק מתכוון אני : צדוק .. ,י ח
תיקון הוא 12 במעיף התיקון

. י ח ר כ ה י נ כ ט
2*3 לתיקו ה^עות שתי לי יש

ש33^ 1 בי מדובר כ*שד המשפטים* שר "נציג שהבימוי בטוח אינגי , שלפנינו
3??1'< הו8 הרי , מישהו עלידי נתמנה ה*ועצה חבר ^ט . בבון ביטוי הוא

ה*וש3 מבר לאותו . שולמו הוראות את הממלא ם'ישהו של כנציגו לא במועצה
ה1^' ואין , מקצועיים , למחצה שיפוטיים , שיפוטיים תפקידים יש במועצה

ה*וצר שר לנבי ה^מור את לשנות לא יכול אני . הוראות לפי לפעול צריך
^רך>"רי 3^שך 6$בל , 3****ט הנו0!ז את נשוויר ^לה בעניינים . המדינה ומבקר

8ס*0 ה* שר עלידי .הוי*מתמנה שייאמר לזה חשיבות מייחס אבי ראש ביושב
לא היועזיהמשפטילםםשלה גם , המשפטים שר של נציגו דווקה לאו והוא

לממשלה המשפטי היועץ : בחוק נאמר כי מישהו של בנציגו עכשיו עד פעל
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: צדוק . .*, ח

של נציגו : נאמר ולא , בפעם" פעם מדי זו לפטרה עלידיו שנתמנה מי אד
, לממשלה המשפטי היועץ

המש9טיט ששר להבהיר מציע אבי
להיות צריך . חבריה מבין המועצה ראש ליושב מקום ממלא למנות רשאי

, תוספת להיות יכולה זו שאין ברור
כולל , ההצעות יתר את מקבל אני

בענין עוסק הייתי לא היום אולם , גבאי מר של הנוספות ההצעות שתי
משאיר הייתי , פרסומים  השיפוט הליכי של והסובססנט השיפוטי הליכי
לחוד הרכב . הזאת המערכת בכל יותר מעמיק לעיון נגיע בה לתקופה זאת

. לחוד משמעת9 ושיפוט
שאמרתי מה ציטט ראש היושב

, ומתן םשא פרי היא זו חוק שהצעת גרור . הצעתיהחוק הבאת בעת בכנסת
ש? המשאלות כל שלא לי ברור . המשפטים משרד ובין הלשכה בין ושיחות

על היה זו בהצעה ה*מור בל אבל , זו בהצעה ביטוי לידי באו הלשכה
' ■ ■ . הלשכה דעת

ההש01 שהבעיה מציע אני  לסדר : האוזנר . ב
, 5ג8רד תידון בלשכה חברות של מאד

על 9העיר מי היה , המועצה הרכב של בענין הכנסת דנה הראשונה בקריאה
עכשיו לגלגל מתחילים אם אבל , העיר ולא שהשלים מי היה , זה נושא

, טאוי עקרוני נושא היא הברות שהגדרת חושב ואני  עקרוניים נושאים
על* * שהוא כמו יישאר בחוק שהנוסח סיבה כל רואה איני עצמי ואב*
הליכים על לשמור רוצה אני , ראשונה קריאה עבר שלא נושא שזה לומר

,הפד11ד1ר2? על לשמור רוצה אני מהותי בענין מדובר באשר . הכנסת של תקינים
, בנפרד בזה לרון מבקש אני לכן

להרוס עלולים שאנו חושב. אבי ; וירשובמקי . ם
על שמירה עלידי עצמנו את

ל8 שדעת*1 הנחה מתוך אולם . במהות מלדון נימנע ובכך , כביכול , הסדר
* 5 רו^י"^נו 6* ייאמר לא (6)2 בסעיף : כזאת הצעה להעלות רוצה אני תתקבל

נ9ו1ור .בכך , שכירי0 ומחציתם רואהחשבון רשיון להם שיש אנשים 6 אל5*ג
נן . .שני1ט למעשה שהם חשבון בראיית רשיון בעלי אגשים של ,בעיה אותה

ללכת תרצו האם . חדש נושא אינו וזה , במועצה קול לפחות להם יה'יה
? הענין לקידום זה תיקון לקראת

לי גיודת ., ויר^ובסקי חבר~ה3נמת : שטראום מר
, לנ1ש*ו קשורה אינה שהצעתך
ל0* רואיחשבון ש*ינם אנשים שלושה למנות מאפשר שאתה העובדה

8ת הופכת !י3ה 3  שכירימ רואיהשבון אלא בוזוק כיום הקיימת ההגדרה
;ל *ני המש89*ט .לארם"ששר ז*לא ההגדרה"בחוק לפי לריאה"השברן טגדלאו מר
ח8 ה8!י8!ר שר ונציג. הטד>י3ה מבקר נציג כיום גם . המועצה כחבר למנותו

הע3*ן את פקדטת אינה זו שהצעה חושב אבי לכן , בפועל חשבון רואי
קירו** 3רוד שיהיה נדי ההגדרה את לשנות שצריך לנו נראה . להיפר אלא

1ל^ , בחוק ההנדרה לפ* רואי"השנון הס מ3דל18$י מר של מסוגו חשבון
. המשפטים שר על"ירי להתפנות רשאים שהם

ך 10^ , ??114 ושט נ של לבעיה אשר ?1א,ר,* ,ע, ■ק,ז,
, 'זה ן י ג ? ג ו 3 ל נ לדקדק לנו
.י"*ו9שר א להשתנ1מ צדי3יט חדש נושא של המושגים וכל חדשה כנסת זו
של העוולה הר2ג5 על אנו מדברים *ם , שנית , חדש נושא פעם כל לטעון

. להתעורר הייבת רואהחשבון* הגדרת

רוא'ימ*ג1ן גמוק וניס קאנו ניוון . : נלם . ד היי"ר
, רואהמשבון בעצם זה מה השאלה בשאלת
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שאמר לםה בפירוש מתנגד אב* : צדוק . *. ן;
, חדש נושא לגבי עמאר חברהכנסת
סכנםת טשתנה אינו והתקנון ", ן התקנו על להקפיד צריכים שאנו חושב אני

. התקנון תיקון תציע , בכר רוצה אתה אם , לכנסת

רואיחשבון" לשכת לנציגי מודה אני : גלם . ד *ר קיו

יוצאים) רואיחשבון לשכת (נציגי

התייעלות לאחר גובשה שלנו ההצעה : נבאי מ ה*שקטים משרד קגפ"ל
עם וגם רואיחשבון מועצת עם . .

יהיו ,וגציגיהן שיוצע הנוסח שזה בשעתו אתן סוכם . רואיחשבון לשכת
למעשה קיבלנו בהן חדשות הצעות הצענו . בוועדה טענותיהם להעלות רש^ים
אשר . מורכב תהליך של תוצאה הן האלה ההצעות , אחרות בסלים . עמדתם את

, המשפטים במשרד ראשון במקום בה לדון י'יש , עכשיו מציעים שהם להצעה
?ל המטוגנל הגוף. היא בי , הענין את לגדוק חייגג חשבון רואי מועצת , שנית

<7 אגל , רואיחשבון לשכת הצעת שזו לגטר* לי ברור היה לא גם . הנושא
. ן דו*יחשבזי .דטועצת המשפטיט משרד בענין י הראשונים הטעמים בשני

,8יג2■■■ החברות רשם של לשאלה אשר
סגבקז'י^ אנו למעשה . ן לעני רלבנטי אינו במעמדו החברות שרשם רעים תמים
. החברות ברשס מכירים ואנו , קיים איננו הכללי הרשם בו , הקיים המצב את

ש*חד בהצעה עכשיו מתמקדת הבעיה
רואה שהוא ישראל בנק עובד או הבנקים על המפקח יהיה במועצה החברים

ל" רואיזושבו היו המדינה טבקזי נציג וגם האוצר שר נציג עתה עד . חשבון
*ושבר8* את או הבנקים על המפקח ידי את לקשור מקום אין . הנטיה וזו

ב3ל דעתם לשיקול הדבר את משאיר ,והייתי זה בתחום ערך ניירות רשות
י^ר^ל בנק עובד להיות חייב שרואההחשבון אומר הייתי ולחלופין , מקרה

א3* אבל , זו הצעה מקבלים אם , ערך לניירות הרשות עובד או חבר או
האחרים הנציגים וגם חשבון רואי הם חברים ששה בו הגוכחן שבמצב חושב
שבפיקוח פצב ייתכן . הידיים את לכבול אין , חשבון רואי בדרךכלל הם

כן שהו^ אחר אדם ויש זה לתפקיד הכשיר רואהחשבון אין הבנקים על
, זו הצעה לקבל מציע הייתי לא לבן , לתפקיד כשיר

צדוק חבוהכנסת להצעת אשר
. רלבנטית שהיא חושב אבי , חבריה" "מבין 4 בסעיף להוסיף

את לסווג רצוי זה אין האם : נלס . ד היו"ר
טקרנ חבריה "מבין ולכתוב הענין ^ ,? הממשלה" נציגי

אבשיים יש , לנת מרמיק הייתי ל** : ,_.ג.ג.א.*. מ. המשפטים משרד מנב"ל
בהונ המייצגים ן רו*יי"החשבו בין .  . . . .. ■■

. הציבורי האינטרס את
9 2 ראשו ה הצעתו ל'י נראית כן ו כט

המשפטים* שר עליד*' המתמנה :"היושבראש לכתוב צדוק חבר~הכנםת של
. . המשפטים" שר "נציג במקום

? גנללוי הנציגים עוין על דעתך מה : נלמ . ד היו*ר

ג0 לשבותו* פצ*ע הייתי לא : גב*י . מ המשפטים משרד מנב*ל
לשנותו הציע לא גדוק מברהבבםת

, ר*ש היושב תפקיד לגבי רק התיקון את הציע הוא . זה בשלב

\ יד* פרופ* ע8 התייעצות ל*מר
"חקירה יבוא חקירתו'' *את במקום : 12 בטעיף מגבוני תיקון מציע אבי

, בה שהתחיל
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חבר שאותו ברור ש'יהיה צריך : ?רבסקיו .ר, ,_1_י ,ק1ז
. נגדו כלשהו חשד בגלל התפטר לא

סיטואציות להרכיב טעם אין : גלם . ד ?ך"ר ה
על מדובר . זו הרואה על שונות

. ימת י ו מס סיטואציה

. שתמה מינוי בתקופת מדובר : גבאי . מ זןםשפמיק ט,,ש_רד מנב"ל
, המלאה* מינויו "תקופת נאמר אולי

באופיו משהו שהתגלה ייתכן : בסקי ירשו ו . מ,
אין כך ומשום חבר אותו של

. זה בענין מאד זהירים להיות צריכים אבחנו , המינוי את לחדש רוצ'זם

, המועצה" באישור "יוכל : נאמר : ?בא,יי ,, !?. ךקש^קיק משרד מנכ"ל

סבלן אני , השלישית להצעה אשר
הוועדה חברי ש*ין דברים , שאמרתי וכפי , חדש נושא טענת כאן שהועלתה

, אחרת בהזדמנות לעיון אותם נשאיר , מקבלים

175003 שטעיתם לי בדמה , אגב : גלם . ד ו*ר הי
, הסעיפים

. 2 סעיף את שנרחיב חושב אני : ן ידי א

תוקט (8/ : יבוא 2 בסעיף , בן אם : גלם . ד ר * ו י ה
;/; .הפועלי .". ן (להל רואי"חשבון מועצת

טצ*עי א3י כאן , המשפטים שר עלידי שיתמנה ראש יושב (1 : חבריה ואלה
; הסד*.1ה מבקר נציג (3 ; האוצר משרכ נציג (2 : .ולכתוב הסדר את לשנות
ו 8 הבנקים על .המפקח (6 ; השיתופיות האגודות רשם (5 ; החברות רשם (4
תבו או ערך ניירות רשות ראש 7)יושב ; המפקח שמינה ישראל בגק עובד
חשבון רואי 6 (8 ; הרשות .יושבראש . .שמינה רך. ע ניירות רשות עובד או

נר8ה , ן חשבו לשכת^רואי עם התייעצות לאחר המשפטים שר עלידי שנתמנו
. הנכון הסלו זזה לי

. ?יף 0?1 את בערוך שכך חושב אני י ז *י* *■*■

את גומיף , עליכם מקובל זה אם : ^לם , ד ר .ה.*ו

?^111י* ילאמר"עיף"ק*ן7 ? זה באופן 12 מעיף את ונתקן המועצה ו3ברי מבין
* י כאמור כחוקר שנתמנה המועצה :חבר הלשון בזו (ג) קטל מעיף יבוא

לאחר אף בה שהתחיל חקירה להשלים המועצה באישור יוכל (א) קטן בסעיף
. . , . . מינויו שתקופת

לאחר אף :י לכתוב מציע א3י 8~*~1ב£1.יי
. . . מיגויו תקו^ה שתמה

לאקר ^ף : (1)12 של בס*פה נכתוב : *.ל.ם. . ד ר ■113■
הטוייעלה0 .נחבר מינויו תקופת שתטה

טוותר המשפ3ז^ט ^טשיי מבין א3י 3 מס' תיקון על

המקז9טי0 למשרד לתת מציע !^ני !41נב18£: £*_ב
**ת לגרום נרי י*ים שבוע עיי
^ת ק . טנדאלאוי מר שהעלה .^נושא ...
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רק זה אין , אמרתי שכבר כפי י ^; גבאי . 0 המשפטים משרד מנכ"ל
מחייב זה , המשפטים משרד של עגין

לי ברור לא . רואיחשבון לשכת ועם רואיחשבון מועצת עם גם התייעצות
מערבת כל על ממונה המועצה , שנית , זו בנקודה דעים תמ'ימי יהיו מם אם

, המקצועית האתיקה

נצטרך , אתט להתייעץ נצטרך אם : גלם . ד ו"ר הי
אלא זה בנושא רק לא להתייעץ

הדברים בראשית שהשמעתי ההערה , למשל , תיקון הטעונים אחרים בנושאים גם
מוצפים אנו , רצינית הערה היא רואיחשבון של הבחינות לגבי לצון בדרך

םכקולים בעקבות תעודה לקבל זוכים שאינם בדרך רואי'חשבון של בטענות
ומה , ידוע נושא זה , חדש נושא זה אין , מקצוע בשום קיימים ש*'יבם

, אחר מקצוע בשום לה דוגמה שאין , בבחינה שנכשל אדם שאותו הוא שמעניין
, המשפטים משרד מםנכ"ל מבקש רק אני , המקצוע אותו עלידי בשכר מועסק

ולנסות זה כאוב נושא על הדעת את לתת , כאן הנוכח המועצה ראש יושב
. אחרת בדרך או אדמיניסטרטיבית בדרך או אותו לתקן

המציאות , התלונות את מכיר אני : גבאי . מ המשפטיק משרד טנב"ל
שקיבלו האנשים האנשים שםמפר היא

להתעלם שצריך אומר אינני . שיעור אין עד עלה האחרונות בשנים רשיון
התלונות כי , הנבון בקונטקסט הדברים את לראות יש אבל , מהתלונות

הצליחו המועמדים בהם מקרים מאות כנגד ספציפיים למקרים מתייחסות
. בבחינות

ניגשו אנשים כמה לבדוק אבקש : גלם . ד היו"ר
האחרונות השנים בשלוש לבחינות

. בהן הצליחו אנשים וכסה
ואנו החוק את אישרנו בזה

, בכנסת שלישית ולקריאה שניה לקריאה אותו מעבירים

. 11. 10 בשעה ננעלה הישיבה

י!
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