
 חברתית לאחריות ות/המנהלים נבחרת

 .אביב תל באוניברסיטת למשפטים הפקולטה שליד

 

אנו החתומים מטה, אנשי עסקים מובילים במשק ופטריוטים, קוראים לראשי הקואליציה המתהווה להימנע מלהחליש את 
 .מערכת המשפט

בעוד אנו מבינים שנקודת האיזון המדויקת בין הכוחות שהעם מעניק לרשויות המחוקקת, המבצעת והשופטת הינה ענין 
שניתן לחלוק עליו ולגיטימי לקדם לגביו עמדות שונות בכלים פוליטיים, ישנם עקרונות יסוד העומדים בבסיס שלטון 

 :םהחוק אשר פגיעה בהם אינה לגיטימית בחברה דמוקרטית ובה
  .א. חקיקה פרסונלית ורטרואקטיבית

 .ב. פגיעה משמעותית ביכולתה של הרשות השופטת להגן על החלשים, המוחלשים והמופלים לרעה
יתר על כן אנו יודעים מנסיונינו הרב בארץ ובעולם שמדינה שבה הרשות השופטת עצמאית וחזקה הינה מדינה שבה 

, הצמיחה גבוהה יותר, העוני נמוך יותר, השחיתות השלטונית נמוכה הכלכלה חזקה יותר, השקעות החוץ רבות יותר
 .יותר, ורווחת האזרחים גבוהה יותר

אנו קוראים לכל העוסקים במלאכת הרכבת הממשלה להעמיד את טובת העם והמשק לנגד עיניהם ובמיוחד להימנע 
 .מפגיעה בעצמאות הרשות השופטת
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 עופר חביב, מנכ"ל אבוגין .13
 דורון אביב .14
 רוגיט חינאוי, אשת עסקים מיפו .15
 לןאודי אי .16
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