
 הגברת אסתר חיות,

 2021יוני  20                 נשיאת בית המשפט העליון

 גברתי הנכבדה,

על פי החלטה של הועדה ( קובע כי כהונתו של שופט תסתיים: "4)7חוק יסוד השפיטה בסעיף 

לבחירת שופטים שהציע יושב ראש הועדה, נציב תלונות הציבור על שופטים או נשיא בית 

 .";ושנתקבלה ברוב של שבעה חברים לפחותהמשפט העליון 

שר המשפטים, נציב תלונות הציבור על  :שלושת הגורמים הקבועים בחוקאותם הגשתי תלונה, ל

 נשיאת בית המשפט העליון, להדחתו של השופט, עו"ד אחיקם סטולר, ד"ר לכימיה.ך, השופטים ול

כי . התלונה טוענת ין המחייבהדהחוק ואת התלונה מפרטת את מעשיו והחלטותיו הנוגדות את 

השופט, עו"ד אחיקם סטולר, ד"ר לכימיה, מעל בתפקידו ובחובותיו הציבוריים כשופט ופעל כצד 

במעשיו אלה הפך השופט, עו"ד אחיקם סטולר, ד"ר לכימיה, את  לטובת המשטרה והפרקליטות.

 הכרעת דינו למושחתת.

בדיון משפטי הוא האיזון של מאזני הצדק בין שני הצדדים לדיון. ביותר  יםחשובה יםהכללאחד מ

מדובר, בשופט מושחת. ההנמקות שהביאו את השופט  –כששופט מפר את האיזון שבין שני הצדדים 

להיות מושחת, אינן משנות: אם מדובר בחברות, אם מדובר באמונות כאלו או אחרות, אם מדובר 

בר בקנאה באחד מהצדדים, אם מדובר בסחיטה. ההנמקות בכסף מיידי או לטווח אחר, אם מדו

 לשחיתות אינן משנות את העובדה שמדובר בשחיתות.

  מדובר בשופט מושחת. –צד בדיון משפטי כ פועלכששופט 

נשיאת את,  הראשונה להגיב לבקשתי להדחתו של השופט, עו"ד אחיקם סטולר, ד"ר לכימיה, היית

 הגברת אביב קרנכל. ,פניות הציבור בית המשפט העליון, באמצעות רכזת

ראשוני לגבי טענותיי ופנית לשופט הנילון בירור  עשיתאת תלונתי. ת, לא טייחכמו שצריך וראוי 

 למעשיו.  ,בעל פהנוספים, בנוסף, זימנת אותו ללשכתך, למתן הסברים לתגובתו ולהסבריו. 

לות את הדחתו לפני הועדה מחויבת להע אתלו כי רת לאחר שכשל במתן הסברים למעשיו, הסב

יכהנו במערכת  ,מסכימה ששופטים שמועלים בתפקידם ומשמשים כצדאת שכן, אין  ,למינוי שופטים

לשופט, עו"ד אחיקם סטולר, ד"ר לכימיה, כי ניקיון מערכת המשפט  תרהסבאת, . תהמשפט הישראלי

 ולכהן.להמשיך מושחתים לשופטים  נילא תית אתוש ,ךהוא נושא מרכזי בתפקיד

שכן הם מעשיו של השופט, עו"ד אחיקם סטולר, ד"ר לכימיה, חומרה את רואה ב ת כי אתפהוס

 מעשים אסורים הנוגדים את החוק והדין.

להגיש את התפטרותו  ,טולר, ד"ר לכימיהסבראותו את פני הדברים, העדיף השופט, עו"ד אחיקם 

לות את העניין בפני הועדה למינוי המיידית, התפטרות שהתקבלה במקום וייתרה את הצורך להע

 שופטים.

 התעוררתי מהחלום. ....ואז.......

 מנוהלת, רצינית, שפועלת על פי חוק ודין.ישרה, חלום על מערכת משפט 

 אל התמיכה בשופטים מושחתים.אל השקרים, אל היעדר הניהול, התעוררתי אל הטיוח, 

חתו של סגן הנשיא א' סטולר נוגעות עיקר הטענות שהנך מעלה בפנייתך להדאוי להנמקה: "

 ".ודינן להתברר בערעור שהוגש לבית משפט זה 3968-03-18במישרין לפסק הדין בעת"מ 

ערעור והדחה של שופט הם שני תהליכים שונים ונפרדים. המחוקק אינו קושר בין ערעור לבין הליך 

יש ערעור ניח שלא הייתי מגהדחה. זאת אומרת, שיכול להתבצע הליך הדחה ללא ערעור. דהיינו, נ

האם הגשת הערעור ההדחה תיבדק?  ,ואם אני אסיר את הערעוראז מה?  )נניח, מסיבות כלכליות(

ומה קורה בינתיים, עד שהליכי הערעור מתבררים להם?  !היא הנמקה שעוצרת את הליכי ההדחה?

ונניח שערכאת הערעור תחשוב כמוני, אז איך יתנהל הליך ההדחה? הוא יועלה שוב, אחרי שהוא 



ומה יקרה אם  פעם ערכאת ערעור קבעה שיש להדיח שופט?-מתחת לשטיח? האם אי אכבר טואט

ואיך ערכאת הערעור תשמע את הערעור יידחה, האם זה אומר שלא מדובר בשופט מושחת? 

 השופט?

 בטיוח. בתירוצים לא ראויים ולא נכונים.אז מדובר 

 אז תוצאות הטיוח הזה הן:

מערכת המשפט במדינת ישראל,  –כשהשופט, עו"ד אחיקם סטולר, ד"ר לכימיה, מכהן כשופט 

זה בעיקר מהותי לאותם  כל החולצה מלוכלכת. –כמו שיש לי כתם אחד בחולצה  מושחתת היא.

כך שיפעלו בבתי המשפט, כמה שיותר ם, תומכים בשופטים שאינם מושחתים. אלה שכן מושחתי

 שופטים מושחתים.

כשופט בייחוד שהוא משמש המושחתים השופט, עו"ד אחיקם סטולר, ד"ר לכימיה, ימשיך במעשיו 

 . , שם מופיעים בפניו המשטרה והפרקליטותבמותבים של פשיעה חמורה

טייח תלונות כנגדם, ת ,שפט העליוןשנשיאת בית המלהם שופטים נוספים יצטרפו לשחיתות כי ברור 

 אז יהיו לנו עוד שופטים מושחתים. - ראויבמקום לפעול כ

, שופט מושחתתלונה על הגברת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, ל ,בצעתמאת שטיוח ה

 וזה סתם חבל! – למושחתת ךעצמת אותך הופכ

 כי יש לנו מערכת משפט מושחתת.  אמון הציבור במערכת המשפט ימשיך להידרדר

הטיוח הזה מונע מהשופט, עו"ד אחיקם סטולר, ד"ר לכימיה, להגן על עצמו. למעשה, הטיוח שאת 

מושחת. זה הרי  - מבצעת מקבע אצל כולנו את היותו של השופט, עו"ד אחיקם סטולר, ד"ר לכימיה

ובכך  לספר את הסיפור שלו, ,מפורסם במרשתת ואת, לא אפשרת לו להתגונן, להכחיש את הדברים

 שהתלונה נכונה. , בעיני הציבור,קיבעת את העובדה

 .וכך בחרת זו תשובה שהיא טיוח, חבל שכך הם פני הדברים

 כדאי שתחשבי שוב,

 

 ליאון )אריק( שנקלר

 

 

 

 

 

 


