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 ראש הממשלה בנימין נתניהו
 ממשלת ישראל 

 ירושלים 
 

 כבוד ראש הממשלה: 
 נדון: הצעה לרפורמה במערכת המשפט בישראל 

 
 מאוד מההצעות לרפורמה במערכת המשפט בישראל. מוטרדים אנו

 
מאמינים כי ההצעות שהציג שר  , אנו בשינויים ושיפורים במערכת המשפט בישראלבעוד אנו סבורים כי יש צורך 

המשפטים יריב לוין מהוות איום על מערכת האיזונים והבלמים ולכן איום על הדמוקרטיה במדינת ישראל. אנו גם מאמינים,  
, כי השינויים שהציע השר לוין יגרמו נזק בלתי הפיך  ותורמים לאומיות-חברות בין, על סמך מאות שיחות עם משקיעים

 . מדינת ישראל, כמו גם למעמדה הבינלאומישל   ןיטחוולב, לכלכלה חברהל
 

ולעצור כל תהליך המיועד לחוקק  מקידום הרפורמה במתכונתה הנוכחית  הבלכן, אנו קוראים לממשלת ישראל לחזור 
 .לפיה

 
בית המשפט העליון  ת עם ראשי האופוזיציה ונשיא לתהליך סדור של עבודה משותפתקוראים לממשלה להיכנס  אנו

 .דמוקרטיה יציבה יותר המשפט כדי ליצור  לבניית תוכנית קונצנזוס לרפורמה במערכת
 

 להתבסס על עשרת העקרונות הבאים:  עליהאנו מאמינים כי ככל שתקודם רפורמה, 
 

 .חקיקת חוק יסוד: מגילת העצמאות .1
 . השלמת מגילת זכויות האדם .2
אותם ניתן יהיה לבטל או  חברי כנסת,  80  חקיקת חוק יסוד: החקיקה, על פיו חוקי היסוד יתקבלו ברוב של .3

חברי   80ברוב של על ידי בג"ץ . הכנסת תוכל לשוב ולחוקק חוקים שנפסלו חברי כנסת  80ברוב של לשנות 
 כנסת. 

שופטים לפחות   11הרכב של  בבבית המשפט העליון בלבד,  הנתיעש פסילת חוקים המנוגדים לחוקי יסוד  .4
 מההרכב. 2/3ובהחלטה של 

 מחוזי.ההקמת בית משפט לערעורים מעל לבית המשפט  .5
ההחלטות יתקבלו   – מחוזיהשלום והבכל הנוגע לבחירת שופטים לבתי משפט :  הרכב הועדה לבחירת שופטים  .6

 -המקצועי. בכל הנוגע לבחירת שופטים לבית המשפט העליון: גם אם תורחב הועדה דעת השיקול על בסיס 
 מה שיחייב הסכמות בין הרשויות השונות.  - בן הממשלה והנציגים המקצועיים ישמר האיזון 

 מעמד היועץ המשפטי לממשלה וסמכויותיו. אתהסדרה בחוק  .7
 מסוימת בתנאי הפסקת הכהונה של יועצים משפטיים במשרדי הממשלה. ההקל .8
 מהכנסת הבאה.אפקטיבי  –תחולתם של כל השינויים   .9

שיפור מערכת המשפט לטובת אזרחי המדינה: יקוצרו ההליכים הפליליים והאזרחיים ויוספו שופטים לבתי   .10
 שפיטה. המשפט השלום והמחוזיים על מנת להתמודד עם העומס הקיים במערכת ה

 
  



ותאפשר לכל הרשויות   ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל מדינת את  תשמור האלה העקרונות  על מבוססת רפורמה
 להתנהל בצורה טובה יותר. 

 
 ,בברכה

 

 אלן פלד 
 אדם פישר 

 פרס  נחמיה
 שלמה דברת 

 אודי רקנטי
 צבי לימון

 צבי אקשטייןפרופ  
 אריאב רוםי

 קרן טרנר 
 אבי פישר
 תאני עדי סופר 

 עו״ד דן שמגר 
 עו״ד דן גבע

 עו״ד אייל רוזובסקי 
 עו"ד קליף פיליג 

 יוגין קנדל פרופ 
 יאיר סרוסי 

 נועם לאוטמן 
 יוני חפץ 

 עו"ד אמיר חן
 עו"ד אברהם וול
 עו"ד עלדד כורש 
 עו"ד שוני אלבק 

 יובל וולמן 
 רן עוז

 דב מורן
 אהובה ינאי 

 הרב ד"ר דוניאל הרטמן
 בנימין איש שלום  פרופ

 סקיפטובואילן זי
 עורי שנער 

 גיא ניצן 
 דוד קוסטמן

 גק לוי
 פרופ דניאל צידון 

 גדעון ארגוב
 פרופ בן קורן

 דבורה קורן
 מקס שפירא

 ארז שחר 
 פרופ נתן צרני 

 יואב צוריה 
 ישראל יגל 



 
 פרופ קרין נהון 

 עו"ד ברי לבנפלד 
 ריתטשי-עו"ד יעקב בן

 הרב מנחם בומבך
 אבי חסון 

 זאב  רתומר ב
 דורון סדן רו"ח 

 שאול זינגר 
 גיגי לוי

 יואל חשין
 עו"ד אברהם וול
 הרב שאול פרבר 

 רונה שגב 
 יובל נאמן 

 ששון דרוויש 
 שי וינגר 

 און-הראל בית
 מאיה נתן

 רותי שמחה 
 ענת נשיץ עו"ד 

 אייב פינקלשטיין
 אסף חורש 

 יורם טיץ רו"ח 
 יואב שלוש
 תומר קריב

 סיוון שמרי דהן
 אטינג שירה 

 חמוטל מרידור
 מיכל צור 

 בני שניידר 
 רון גורא

 יונתן קולודני 
 אייל גורא

 אירית קהן
 יואב יזהר פרטו

 יזהר ארמוני
 צבי ינאי

 זיו קופ
 אופיר עזורי
 אורן קניאל

 עוז אלון
 עינת גז 

 טל סלובודקין
 מיכל גבע

 יורם יעקובי 
 גאי ימין 

 וונדי זינגר 



 טל ברנוח 
 ליאור סיימון 

 קנטור דפנה 
 קובי סמבורסקי 

 אהרון מנקובסקי 
 שחר צפריר 

 צחי הילל 
 עודד טל 

 יהל זילקה
 עדי יראל

 איתי הראל
 אורית גורן

 אביעד אריאל
 עו"ד יונתן שיף 

 גל חולדאי 
 מודי רוזן

 זאב בינמן
 רמי הדר

 יובל בר און 
 זהר הלחמי

 חגי טל 
 גבי זליגסון
 יובל קבילי 

 עמרי קריגל
 איתי ברנע 

 שמעון אלקבץ
 ליאת פרימו 

 גיל ארזי 
 עירא פלטי 

 רני וולינגשטיין
 אמיר בלאט

 חנה רדו 

 
 
 
 
 


