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דבריואתוקראתיאותוראיתי.אותושראיתילפניעודהרבהשמעתיכהןחייםעל
,העליוןהמשפטמביתשפרשלאחר,ימיובערובורק.אותושהכרתילפניהרבה

.כמוסדרקולאכאדם,אותולהכירוזכיתיאליוהתקרבתי
שללמשפטיםבפקולטהסטודנטהייתיכאשרכהןחייםעלשמעתילראשונה
.לממשלההמשפטיהיועץאזהיהכהןחיים.בירושליםהעבריתהאוניברסיטה

השיעוריםשביןבהפסקות,עצמםלביןבינםדניםהיולמשפטיםסטודנטים
מעטלאבהןהיו.קיבלכהןשחייםבהחלטות,הסטודנטיםבמסערתובארוחות
ההחלטה,למשל.ביקורתוגםשאלות,רבענייןהציבורבקרבשעוררוהחלטות

קסטנרעללהגןכדיהרעלשוןבגיןתביעההמשפטלביתלהגישכהןהייםשל
.הנאציםעםפעולהבשיתוף,ירושליםבחוצותוהופצושנכתבובעלונים,שהואשם
בעתהונגריהיהדותשלהמנהיגותתפקודעלמסעירלמשפטהתפתחההתביעה
הפרשה.יהודיבידינרצחקסטנרהמשפטלאחר.הוכפשקסטנרשלשמו.השואה

ראויאםהשאלההועלתההיתרבין.ממושכתתקופהבמשךהיוםשיחתהייתה
החלטה?המשפטביתבפניזהוכואבמורכבנושאיביאלממשלההמשפטישהיועץ

שלרעייתו,כהל-זמורהמיכל'לגבלהודותמבקשאני.העליוןהמשפטבית(בדימוס)שופט* החייםהשופט
רותולפרופסור,העליוןהמשפטביתנשיא,ברקאהרןלשופט,המנוחכהן'

.הרשימהלטיוטתמועילותהערותעל,בירושליםהעבריתהאוניברסיטהמן,גביזון
המדינהביטחון"שללנושאכהןחייםשלבגשתוגםעוסקזורשימהשלהמלאהנוסח1

'ח:דבירבהוצאתעתהזהאורשראתהלאוטוביוגרפיהבמבואכלולוהוא,"אדםוזכויות

.(ה"תשס,דבירהוצאת)אוטוביוגרפיה:אישימבואכהן
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ומתביעהמחקירהלהימנעולפרקליטותלמשטרההורתהכהןחייםשלאחרת

כאלהשיחסיםאף,ובצנעהבהסכמהמבוגריםביןהומוסקסואלייםיחסיםבגין

שהיועץוראוינכוןהאם:נחלקוהדעות.חמורהפליליתעברה(זמןאותו)היו

אתמאיינתשבפועלהוראהיוציא,החוקקיוםעלהמופקד,לממשלההמשפטי
?החוק

אמרההשמועה.השלטוןעלמקובלהיה,לממשלההמשפטיהיועץ,כהןחיים
המנהיג,הממשלהראשהמדינהיאבי,גוריון-בןדודאצלוקרוביועץשהוא

.וכבודחשיבותשלהילהכהןלחייםלהוסיףכדיבכךהיה,אחדמצד.המוחלט
טענוהם.בשלטוןשותפושלאוחוגיםאישיםאצלחשודהיההוא,השניהצדמן

לכסותגםמוכןהואזהובכלל,השלטוןאתלרצותכדיבמשרתועושהשהואנגדו
נתפסכהןחיים:הכולעלמוסכם,כמדומה,היהאהדדבר.עוולועלשרירותעל

.במחלוקתשנויהזאתועם,ומשפיעהחשובה,משגרהרחוקה,מיוחדתכדמות
ניתןלא.ורחבגבוההיההוא.כהןחייםאתשראיתיעדאחרותשניםעברו

,משונהראשלומראפשר,גדולראשלוהיה.שלוהנוכחותמןלהתעלםהיה
עולםכלפימתריסההיאכאילו,מעלהכלפימתחדדתשהייתהגדולהקרחתועליו

ופושטותצורהלובשותהיוהן.שותקכשהיהגםמדברותהיושלוהפנים.ומלואו
רגשכלאו,שמחהאו,כעסאו,פליאהמביעותכשהן,והעוויותבתנועות,צורה
היוהעיניים.חשהואומהחושבהואמה,לשמועבליגם,לראותהיהאפשר.אחר

מרשימותהיוהלאך;כלליפותהיולאהפנים.מתגרותכאילו,סקרניות,בוחנות
.סביבותיועלרבקסםהילךהוא.מאוד

והתחלתילמשפטיםבפקולטהלימודייאתשסיימתילאחרלראשונהאותוראיתי
היהההתמחותבמסגרת.העליוןהמשפטבביתזוסמןיואלהשופטאצלהתמחות

,השופטיםדוכןלפניקטןשולחןליד,המשפטביתבאולםלפעםמפעםלשבתעלי
חייםהופיע,המשפטביתכמזכיריושבכשאני,אחדיום.המשפטביתכמזכיר

כהןחיים.מסויםבתיקהמדינהבשםלטעון,לממשלההמשפטיהיועץ,כהן
לא,לממשלהמשפטיכיועץוהןהמדינהכפרקליטהן,המשפטבבתיהרבההופיע
הוא.נמוכיםמשפטבתיבפניאףולעתים,מיוחדתחשיבותבעליבתיקיםבהכרח
לוהייתה.שיפוטיתבהתדיינותהכרוכיםוהאתגרהמתחאתמאודשאהבהודה
באותו.ומצליחמבריקמתדייןהיההואשכן,ההתדיינותאתלאהובטובהסיבה
הייתההיא.כהןחייםשלההופעהליזכורה,עניינוהיהמהזוכרשאיניאף,תיק

ביתבפניטועניםרביםדיןעורכיראיתי,מכןלאחרוגם,אזעד.דופןיוצאת
התחילרק,כהןחיים."הראויהכבודבכל"וטועניםבמקומםעומדיםהם.המשפט
והתחיל,בחגורהאגודליואתתקע,הדיןעורכידוכןמאחוריממקומויצא,לטעון
,טענותיואתמשמיעכשהוא,האולםלרוחבושובהלוךהשופטיםדוכןלפניצועד
באותושחשבתיליזכור.רבעצמיביטחוןהפגיןהוא.ונחרץרםבקול,כדרכו
לאףמרשיםהיולאלוודאישקרוב,השופטיםאך.בחוצפהנוהגהואכימעמד
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דברכהןלחייםהעירולא,והנההנהבפניהםצועדכשהואלטעוןאחרדיןעורך
באותושנכחמילכל,היהברור.במקומולשבתוחזרלטעוןשגמרעדדברוחצי
שהיהמשוםרקהאם.המשפטביתבעיניגם,האדםככלאינוכהןחייםכי,מעמד
?2לממשלההמשפטיהיועץ

הארוכההתקופה-לממשלההמשפטיהיועץבמשרתכהונהשנותעשרלאחר

למשרת,1960בשנת,כהןחייםנתמנה-זאתבמשרהאדםכיהןבהביותר
השופט.שונותמבחינותהשופטיםביןהתבלטהוא.העליוןהמשפטבביתשופט

.עצוםהספקתמידלוהיה."הגאון"בחיבהלוקוראהיה,הטובידידו,זוסמןיואל
מנוסחיםתמידהיווהם.שיהויוללאמאמץללאידומתחתזרמוכאילוהדיןפסקי
ואילו,מאולצתנראיתהייתהאחרשופטכלשאצל,נמלצתכמעט,צחהבלשון
.מיוחדתמאישיותחלק,לגמריטבעיתנראתהאצלו

נרתעלאהוא.שכתבהמיעוטבדעותבולטביטוילידיבאהשלוהמיוחדות
.מיעוטשופטשלשםלויצאמהרהעד.חריגקולהמשמיעבודדשופטשלממעמד

.במיעוטכךכלקרובותלעתיםעצמושמצאכמוהושופטעודהיהשלאדומה,אכן
בדברתורהלעצמופיתחהוא,להפך.כישלוןאוחיסרוןבכךראהלאהואאך

אתלנצלשמחשהואנראהפעםלא.3המשפטלפיתוחמיעוטדעותשלהחשיבות
שלטוןכמו,ולערכיםלעקרונותנאמןלהישארכדימיעוטדעתלכתובהאפשרות

להתפשרנאלציםעצמםראואחריםשופטיםכאשרגם,לצדקהשאיפהאוהחוק
אינטרסיםעםהתנגשותבשלאוהמציאותשלאילוציםבשלוערכיםעקרונותעם

שבהםהדיןפסקיאת,מחשיבאניועדיין,החשבתיתמיד":כךאמרפעם.אחרים

אדם.4"שכתבתיהאחריםהדיןפסקיכלאתמאשריותרהרבה,מיעוטדעתהבעתי
מיעוטשדעתהפולמוסמעצםנהנהאפילוכהןשחייםלהתרשםהיהיכולהצדמן

איזוהילשאלהקשרללאאף,עצמובפניערךישלפולמוסכאילו,מעוררתשלו

ביתבפניפרטידיןכעורךמופיעהיהכאשרגםכהןחייםנהגשכךלינתבררזמןלאחר2
כאשר,אחתשפעםמספרבךגבריאל(בדימוס)השופט.המנדטבתקופתהעליוןהמשפט

,השופטכסבפניושובהלוךצועדהואבעוד,בריטישופטבפניטועןהיהכהןחייםד"עו
'aren!":לאמורהשופטלוהעיר t there70ע,you10011אWhenever".השופט"בך'גראו
.57(גכרך,א"תשס,עורךשאוה'מ)כהן'הלהייםזכרוןספר"ל"זכהןחיים

אתלהציגאמורהיה,הספיקולאלכתובהתכווןכהןשחיים,באוטוביוגרפיההבאהפרק3
ביקורתבמאמרכהןחייםיצאבשעתו.דיןבפסקימיעוטדעותלגביכהןחייםשלעמדתו
בשנתקיבלהשהממשלההחלטהמלבטלשנמנעהעליוןהמשפטביתשלדיןפסקעלחריף
בפעילותשנחשדו,ושומרוןיהודהתושבי,ערביםמאותמארבעלמעלההארץמןלגרש1992
.267(1)מזד"פ,הביטחוןשר'גבמוראלהאזרחלזכויותהאגודה92/5973ץ"בגראו.עוינת
ניתן,מקושינקיהיהשלא,הדיןשפסקהעובדההייתהכהןחייםאתשהרתיחוהדבריםאחד
אוממשלמשפט"כהלכהגירוש"כהן'ה'חראו.שופטיםשבעהשלהרכבידיעלאחדפה

הייתהשכזהמכריעבעניין.לקבליכולאינניזאתאת":אמרעיתונאיבריאיון.471(ג"תשנ)
אין[...]הדעתעלמתקבלאיננוהדבר?העליוןהמשפטביתשופטיכלשלאחידהדעה
.411'בע,1הערהלעיל,כהן."?מיעוט-דעת

.196(1989)ששרמיכאלעםשיחות,עליוןשופט-כהןחייםכהן'ח4
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בביתשנערכהבמסיבהכהןחייםאתפגשתי,1980בשנת,פעם.הנכונההדעה

.5הביטחוןשר'נקוואסמה80/320ץ"בבגהדיןפסקשניתןלאחראחדיום,פרטי
באזורהצבאיהמפקדשלהחלטהבחוקיותהעליוןהמשפטביתדןמקרהבאותו
הדסהביתמתושבישישהשלהרצחבעקבות,הארץמןלגרשושומרוןיהודה

ראשואתבחברוןמסגדשלהאימאםאת,חברוןעירייתראשאת,שבחברון
נחרצתהייתההציבורודעת,רבוזעםרגשותסערתעוררהרצח.חלחולעיריית
שניתנהבלי,מידיבאופןבוצעהגירוש,אכן.חריפהתגובהלנקוטהואשהכרח

.דיןפיעלכנדרש,מייעצתועדהבפניטענותיהםאתלהשמיעהזדמנותלמגורשים
לנדויהנשיאאולם.משפטיבפגם,זהמטעם,לקההגירושכיהסכימוהשופטיםכל

יוחזרוהמגורשיםאםתיקונועליבואזהפגםכיבדעההיוכהןיצחקוהשופט
אתלדחותהוחלט,יהיהשכךובהנחה,לפיכך.הוועדהבפנישימועלצורךארצה

בהחלטתהפגםכיאמר,מיעוטבדעת,כהןחייםהשופטאך.הגירושנגדהעתירה
,המוקדםהשימועבמקוםלבואיוכללאהמאוחרהשימועכי,חמורהיההגירוש

לקבליש,לדעתו,לכן.פסולההגירושהחלטתכךמשוםוכי,דורששהדיןכפי
דבריםכהןחייםאמרשלוהדיןבפסק.הגירושהחלטתאתולבטלהעתירהאת

:אמרוכך.דורשנותלפניכשנאמרולהםשהיהכפי,מקוםלהםישהיוםשגם

כדיתוךנלחמתשזו,אויביהמלחימתהמדינהלחימתנשתנתהמה"
המוסריתעוצמתה.החוקהפרתכדיתוךנלחמיםואלה,החוקשמירת
עלבשמירתםכולןכלתלויותהשלטונותלחימתשלהענייניתוצדקתה

משרתים,לחימתהשלזוצדקתהועלזועוצמתהעלבוויתור:המדינהחוקי
מכלבחשיבותונופלאינוהמוסריהנשק.האויבמטרותאתהשלטונות

.החוקמשלטוןיעילמוסרינשקלךואין-עליועולהואולי,אחרנשק
ייכנעלאלעולםבישראלהחוקששלטון,לדעתשצריךמיכלשידעמוטב

.6"לאויביה

הסערהנוכח,אמיץגםאלא,יפהרקלא,היהכהןחייםהשופטשלהדיןפסק
שאלתי,היוםלמחרתאותופגשתיכאשר,לכן.עוררבחברוןשהרצחהציבורית

ידעאילו,הגירושהחלטתאתמבטלזהובכלל,דיןפסקאותונותןהיהאםאותו
כמובן":תשובהוירהצחקהוא.הרובפסקאתאלא,מיעוטדעתלא,כותבשהוא

?האומנם:עצמיאתשאלתיואני."שלא

.113(3)להר"פ,הביטחוןשר'נקוואסמה80/320ץ"בג5
שר'נקוואסמה80/698ץ"בבגכהןחייםהשופטשלהדיןפסקאתגםראו.132'בע,שם6

שימועלצורךארצההוחזרושהמגורשיםלאחרניתןזהדיןפסק.617(1)להד"פ,הביטחון
לנדויהנשיא.הארץמןגירושםאתלאשר,השימועלאחר,החליטהוהועדה,הוועדהבפני

שנותר,כהןחייםהשופטאך,הגירושנגדהעתירהאתלדחותהחליטוכהןיצחקוהשופט
,הגירושהחלטתאתולבטלהעתירהאתלקבלישלדעתוכיאמר,מיעוטבדעתהפעםאף
.הארץמןתושבלגרשסמכותהצבאילמפקדאיןהבינלאומיהמשפטפישעלכיוון
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לבקרהתחלתי,1981בשנת,העליוןהמשפטמביתפרשכהןשחייםלאחררק
באותן.לביתוהסמוכיםברחובותלטיולעמולצאתלפעםומפעם,בביתואותו
פעמיםלבבהתקפילקההוא.בובגדלבו,כלשונו.חולהאדםהיהכברהואשנים

התרגלהוא.יוםכללוארבהסוף.בנסכמעטממוותניצלפעםולא,אחדות
.שלוהחיוניותאתכללהחלישלאזהכלאך.הסוףולתחושתגופניתלחולשה

.שהיהכפיופעילמצפוני,מעורב,חושב,סקרן,ערניימיוכלנותרהוא
,לקרואהרבההוא.וכתיבהמחקרסביבבנויהיהכהןחייםשלהיוםסדר
היוםסדרשעלבעניינים,אחריםובתחומיםהמשפטבתחוםולפרסםלכתוב

לפעילותגםידונתןהוא,במקביל.ומקוםזמןלהםשאיןובנושאיםהציבורי
הארגוןנשיא,בישראלהאזרחלזכויותהאגודהכנשיאכיהןהוא.ענפהציבורית

ויושב,משפטניםשלהבינלאומיתבמועצהחבר,יהודיםמשפטניםשלהבינלאומי
ועלפעילותועלהוקרהכאות.להומחוזןבישראלנוספיםבגופיםחבראוראש

לשםדוקטורתוארי,ישראלפרסובהם,כבודותוארילפרסיםזכההואהישגיו

ויצמןממכון,אביב-תלמאוניברסיטת,בירושליםהעבריתהאוניברסיטהמןכבוד
.לישראלמחוץנוספותומאוניברסיטאותלמדע

שאמרמה,דיברכאשר.לדברומיעטלהקשיבהעדיףהואהאחרונותבשנים

חייםניסיון,שוניםבתחומיםעצוםידע,מאודרחבאופקלוהיו.מרשיםהיה
אותושהנחויסודעקרונותלושישהיהניכר.ברורותודעותמהירהמחשבה,עשיר
הפגיןהוא.וחותכתבהירהבלשוןדבריואתלנסהידעוהוא,ועשהשאמרמהבכל

פעםלא.ספקותאוהתלבטותלושאיןהיהנראהכךבשלאולי.עצמיביטחון
כאשר.לשאלהרוחבקוצרממתינהשכאילו,מוכנהתשובהלוישכיהיהנדמה

ברחובותעמוטיילתיכאשר,שפעםזכורני.התשובהיצאהמיד,השאלהבאה
את,השארבין,מציגאנישבומאמרבכתיבתעסוקשאנילוסיפרתי,ירושלים
עלשיפוטיתביקורתלצורךפרופורציונליותשלעילהשקבעהגרמניהמשפט
.הישראליבמשפטגםכזאתעילהלאמץשראוידעהומביע,מנהליותהחלטות

:תרגוםשהציעמיכברהיה.לעבריתפרופורציונליותלתרגםכיצדידעתילא

?מציעאתהמה:כהןחייםאתשאלתי.בעינינראהלאהתרגוםאך.יחסיות

מתבקשכמעט,ויפהפשוטתרגום,אכן.מידתיות:ונחרץמידיבאופןהשיבוהוא
בתורתרקלא,שורשהיכתההמידתיות,מאז.כתבתי7וכךקיבלתי,שמעתי.מאליו

.8הרחובבשפתגםאלא,המשפט

משפט"גרמניהשלהמינהלילמשפטבהשוואהישראלשלהמינהליהמשפט"זמיר'יראו7
במשפט)disproportionality(היחסיותהעדרעילת"סגל'זגםראו.109(ד"תשנ)בוממשל
.507(א"תשנ)לטהפרקליט"המינהלי

;עצומההייתהלעבריתייחסשהואהחשיבות;מפליאההייתהבעבריתכהןחייםשלהשליטה8

לדעתלמדתיזמןלאחר.שלוהעבריתאתשאפיינווהחדשנותהצבעוניותנבעוגםומכאן
תורתאתלתארקשהשכיום,וסבירותסבירהביטוייםאת(המציאאו)שהציעמיהיהשהוא

.בלעדיהם(הרחובשפתאתואפילו)המשפט
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בענייניבמיוחד,ציבורבעניינילרעותיופומבילתתומזומןמוכןהיהכהןחיים
מבחינהמחויבעצמוראהאפילוהוא.חברתיוצדקאדםזכויות,תקיןשלטון

אותקלהעללהתריעצורךישכישסבראימתכלקולואתלהשמיעחברתית
עלייהמוקד,המשפטמביתשפרשלאחר,נעשהשהואפלאלא.מסכנהלהזהיר
ודעותיודמותו,קולו.אותולראייןושמחואחריוחיזרווהטלוויזיההרדיו.לרגל
אנשיםפעםלא,הארץמרחבירביםאנשים.רביםאצלביתבני,כביכול,נעשו
אואישיותבעיותבפניולשטוחומבקשיםאליומתקשריםהיו,כללהכירשלא

פניהםאתלקבלאוהיפהידובכתבלהםלהשיבנוהגהיההוא.עקרוניותשאלות
גםאלאממעמדורקלאשנבעהנדירהסמכותיותהייתהשנתןלתשובות.בביתו

דומה,חילונירביישאם.עליוולהסתמךדבריואתלאמץנטואנשים.מאישיותו

.כזהרביהיהכהןחיים,חסידיםשללרבי

דיןועלדתעל.ב

תמהאין.הדתנושאהוא,דעתועלעמדמאזכהןמחייםהרפהשלא,מרכזינושא
.שלובאוטוביוגרפיהנכבדמקוםזהלנושאהקדיששהוא

בשנתבגרמניהנולדהוא.הדתתוךאל,כךלזמראפשראם,נולדכהןחיים
לשימושגרמנישם,כמקובל,לוניתן.מפואררבניייחוסעםלמשפחה1911

ביןהמתח.חיים:קדושהלצורכייהודישםגם,כמובן,קיבלהוא.הרמן:יומיומי
.רבותשניםבמשךאותווליווהמילרותובוטבועהיהחייםלביןהרמן

וגדולרבשהיה,קרליבךשלמה,סבומפיתורהלמד,ליבקבעיר,בילדותו
קיימהמשפחתו,המבורגבעירעשירבנקאיאלא,רבהיהלאשאביוואף.בישראל

.הרדיתבמשפחהגדלהואכילומראפשרהיוםשלבמונחים.דתיחייםאורח
אלא,מלומדהאנשיםכמצוותלא,כחמורהקלה,הדתמצוותאתקיימההמשפחה

הלך,ונערכילד,כהןחיים.ליהדותרבהומסירותבאלוהיםשלמהאמונהמתוך
אגודתצעיריראשכיושבכיהןהואכנער;תורהבתלמודלמדהואכילד.בתלם
שלבישיבהתורהללמוד,עשרהשמונהבגיל,נסעכשהתבגר;בגרמניהישראל

.בישראלרב,שיהיהוהאמין,להיותרצהזמןאותו.בירושליםהרבמרכז
אתחיהואהדתיהעולםבצד.עולמוכלאתמילאהלאהדת,זאתעם
רגילשהיהכפי.הגרמניתבהוויהעמוקיםשורשיםהיולמשפחתו.החילוניהעולם

משפחתוגם,העשריםהמאהבתחילתבגרמניהשחיורבותיהודיותבמשפחות
לאומיתרוחחדורההייתההיא.גרמניותלמשפחותהחייםבאורחלהידמותביקשה

:גרמניהשלהחילוניתהתרבותאתוהעריצההגרמניתלמולדתומסירותאהבהשל

התרבות.ארץדרךעםתורה.ונימוסיםהליכותוגםמוזיקה,תאטרון,ספרות
יהדותיצרההתרכובת.אחדלכליהיהודיתהתרבותעםיחדנמזגההגרמנית
הייתה,מצוותושמירתדתיתאמונהעלמבוססתהייתהאםשגם,במינהמיוחדת

142



והרוחהאיש:כהן'החייםהשופט

פחותלאלחברואדםשביןמצוותמחשיבה,ותרבותיתמשכילה,וסובלניתפתוחה

.למקוםאדםשביןמצוותמאשר
ילדיעםעירוניתבגימנסיהלמדכנער.זאתתרבותספג,וכנערכילד,כהןחיים

,פילוסופיה:מינכןשלבאוניברסיטה,אחתשנהבמשך,ללמודהמשיךהוא.גויים
,הרבמרכזבישיבתלשנתייםקרובולמד,לירושליםשנסעלאחר.ומשפטיםשפות
.9פרנקפורטשלבאוניברסיטההמשפטיםלימודיאתוהשליםלגרמניהחזר

הצליחכהןחיים.מופלאנראההחילוניהעולםלביןהדתיהעולםביןהשילוב

וגםכאןגםבביתנמצאהואכיחשהוא.העולמותשניביןהפערפניעללגשר
.כאן

שחיהשניםכל,החילונילעולםייחסלאכהןחייםכידומה,כןפיעלאף
באמונהשלטהיהודיהעולם.היהודילעולםשייחסחשיבותאותה,בגרמניה

העם:הראשוניתההשתייכותאתקבעגםולכן,יותרועמוקפנימיהיה,ובתחושה

ביטוילידיבאוהוא,מעטפתכמו,יותרורדודחיצוניהיההחילוניהעולם.היהודי
הוא,העולמותשניביןלהכריעצורךחשכהןחייםכאשר.החייםבאורחבעיקר

אשתועם,גרמניהאתעזב,ושתייםעשריםבןוהוא,1933בשנת-היססלא
,דתיכיהודיבירושליםחיהוא.הרמןעלגברחיים.בירושליםוהתיישב,אלזה
בגינוניםנוהגהיה,מגרמניההעוליםרובכמו,כיאם,המצוותכלעלמקפיד
גרמניםפילוסופיםוללמודלקרואהמשיךהוא.אירופיתתרבותונודףגרמניים

הדתי:העולמותכשני,ישראלבארץגם,לחיותהמשיךהוא.אחריםדעותוהוגי
.זהאתזהמשלימיםשהםהיהנראה.והחילוני

עלמעידכהןחיים.הקודשעירבירושליםדווקאזמןלאחרנסדקהזאתשלמות
ביןהפער.השלושיםשנותבסוףבלבולהתערערהחלהבאלוהיםשהאמונהעצמו

,"אסורה"בספרותקריאהכדיתוךוגדלהלךהחילוניהעולםלביןהדתיהעולם
.האמונההתערערותשללתהליךותרמו,בעיקרשכפרוואחריםשפינוזהבייחוד

מתוך,בהכרחכמעט,טבעיבאופןנבעכפירהשלהתהליךכינראה,לכךפרט,אך
המפותחהביקורתוחוש,בוששלטההיגיוןכוח,כולקודם.כהןחייםשלהאישיות

הוכחהשאיןכיוון,ביטחוןליתר.אלוהיםשאיןהמסקנהאלאותוהובילו,שלו
:אגנוסטיקןאלאאתאיסטשאינועצמועלהצהירהוא,אלוהיםשאיןלכךחותכת

קיומולהוכחתהמקובלותהתאוריות,תפיסתופיעל.אלוהיםאיןהנראהככל

,לאלוהיםהמיוחסותשונותותכונות,ההיגיוןבמבחןעומדותאינןאלוהיםשל

לקבלתהתלמודיהמשפטשלהמתודולוגיהעלמחקרעבודתלכתובגםהספיקכהןחיים9
אתלהשילםואףלאוניברסיטההעבודהאתהגיש,פרנקפורטמאוניברסיטתדוקטורתואר
לישראלעלהכהןוחיים,התכניותאתשיבשהלשלטוןהיטלרשלעלייתואך.הבחינהדמי
המדינההקמתלאחר.דוקטורתוארוללאפהבעללבחינהלעמודבלי,1933בשנת,אשתועם

האוניברסיטהבגנזךמצאושהםנאמרשבו,פרנקפורטמאוניברסיטתמכתבכהןחייםקיבל
מוזמןהוא,הבחינהדמיאתבשעתושילםכברשהואוכיוון,שלוהדוקטורעבודתאת

לעיל,כהןראו.הכבודעלויתרכהןחיים.הדוקטורתואראתלקבלכדילבחינהלהתייצב
.52'בע,4הערה
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אתלערערכדיההיגיוןבכוחודי.הדעתעלמתקבלותאינן,חוקיונצחיותכמו
.10האמונה
,ההיגיוןמכוחפחותלאוכבדנכבד,נוסףגורםהיה,כהןחייםשללדבריו,אך
,אלוהיםישאםשהרי.הצדקחושוהוא,באלוהיםהאמונהאתלאבדלושגרם

גםכך,אדםמעשיעלמפקחאלוהיםואם,צודקיםלהיותצריכיםהאלוהיםחוקי
וכיצודקיםהחוקיםכללאכילראותנפקחועיניואך.המציאותלהיותצריכה

נתערערהמשמייםבתורההאמונה",אומרהוא,לפיכך.נוראעוולסובלתהמציאות

.!1"צדק-האיעםלהשליםיכולתילא[...]הצרקבאלוהיאמונהמתוךבעצםבי
העםשואת-האמונההתערערותשלשניםלאחרלובאההמכרעתההוכחה

שכן,אמרכך,אלוהיםשאיןלמסקנההגעתי.השנייההעולםבמלחמתהיהודי
איך.אכזרצוררבידינוראיתלהשמדההנבחרעמואתיפקירשאלוהיםייתכןלא

,תאמרואם?צדקאלוהישלקיומועםיהודיםילדיםמיליוןשלטבחליישבאפשר
האיומהלשואהעדשהיהבאלוהיםחפץליאין,אלוהיםשיש,כןפיעלאף

ביןכהןחייםשלבנפשושהתחוללהבהתמודדות.מעשה12באפסעמהוהשלים
מעמדולהבאמכאןותפס,האלוהיםעל,כביכול,גברהצדק,הצדקלביןהאלוהים

.!הערכים3ביןבכורהשל

חזרהשזאתחושבאני":כךכהןחייםאמרהחילוניותאלהדתיותמןשעברהתהליךעל10
כהן'חגםראו.148'בע,שםראו."לרציונאליזםוהלכתיהמיסטיקהאתעזבתיאני.בתשובה

'ורברק'א)כהןחיים-הגבורותעשורקציר:כתביםמבחר"משפטיתכפיקציהאלוהים"
.517(א"תשס,עורכיםגביזון

.122-123'בע,1הערהלעיל,כהן11
תולההיההוא,באלוהיםהאמונהאתאיבדומתימדוענשאלכהןחייםכאשר,קרובותלעתים12

שהוקדשה,"חייךהםאלה"הטלוויזיהבתכניתהשיב,לדוגמה,כך.בשואההתשובהאת
אך,מטרדניםלהתנערכדיונוחהפשוטהתשובהזוהי.הראשוןבערוץושודרהכהןלחיים
מעולםהיאכישלהבאוטוביוגרפיהכותבת,כהן-זמורהמיכל,אשתו.וחלקיתפשטניתהיא
לואין,יודעמי,ואולי":מוסיפההיא.ורדודפשטנילהשנראה,זההסברקיבלהלא

,כתבכהןשחייםבאוטוביוגרפיה.299(ז"תשנ)אישירפרטוארכהן-זמורה'מ,"אמת-תשובת
ועלהיגיוןעל,תאוריהעלהמשתרעתמורכבתתשובה,שלוהתשובהאתלתתמבקשהוא

.השואהלקחאתמשלבתוהיא,יחדגםהרגש
.האלוהיהקיוםבשאלתומפורטארוךתאולוגילדיוןנכנסכהןחיים,שלובאוטוביוגרפיה13

להוכיחשנועדוהתאוריותאתלאחתאחתמציגהוא.136-169'בע,1הערהלעיל,כהןראו
כלליםומציגמוסיףהוא.לאחתאחתאותןלהזיםטורחהואומיד,האלוהיםהימצאותאת

אלהכלליםשבייחוסההיגיוןחוסרעלומצביע,(הכשרותוכלליהקרבנותמצוות,כגון)דתיים
הארכניהדיון.צדקאלוהישלהקיוםעםמתיישבאינוהשואהשקיוםטועןהוא.לאלוהים

נתערערהשאמונתוהעובדהשלתמציתיתבקביעהמסתפקהואאיןמדוע.מתמיההזה
ההיגיוןבמבחןעומדאינו,הדתידיעלמוצגשהואכפי,האלוהיהקיוםשעצםלדעתכשנוכח

כיהקוראאתלשכנעגםאלא,עצמועללספררקלא,מבקשהואכאילונראה?הצדקאו
.הנכונהלמסקנהומחשבהמחקרלאחרהגיעהואוכי,האלוהיבקיוםלהאמיןמקוםאין
הורידהלא,האלוהיהקיוםשאלתאתלעצמופתרשהואהעובדהכימסתבר,מקוםמכל
ממשיךהואולכן,וחשובהמעניינתשאלהבעיניונשארההיא.שלוהיוםמסדרהשאלהאת

.ימיוסוףעדבהלעסוק
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מןנמחק,הגלותאתשסימל,הרמן.לאבהחלט?הייםעלגברהרמןהאם
כשםחיים:חדששם,כביכול,היהזהאך.חייםלולקרואהחלוומיודעיו,השם
.קדושהשלביטויולא,ישראליתלהוויהביטוי,חולשל

לקייםוחדללהתפללהפסיק,הראשכיסויאתהורידכהןחיים,מקוםמכל
.אפיקורוס,בוגד,בעיקרכופרמעתהנחשבהואהדתייםבהוגים.אחרותמצוות
בחוגיםאך.גנאיבכךראהלאהוא.אפיקורוס4נבעצמוראהכהןחייםאף,אכן

מימיוזכהולא,החילוניותבחיקוגדלשנולדמיהודיגרוענחשבכזהיהודידתיים
.המצוותובהכרתהאמונהבחסד

,אדרבה.ביהדותכופרנעשהלא,בדתכופרשנעשהאף,כהןחייםאולם
גם,היהדות.בזהות,בתרבות,במורשתשמדוברככלליהדותנאמןנשארהוא
זאתיהדותהכירכהןחיים.עמוסהעגלההיאעדיין,הדתאתממנהפורקיםאם

,להפך.ביהדותהטמוןהעושרעללוותרמוכןהיהלאהואלכן.ומבפניםמקרוב
הוא.היהדותלמורשתהקשראתבוחיזקההדתיתהאמונהמןהפרדהכינראה
העצוםהידע.יהודייםבמקורותולשנותללמוד,ימיוסוףעד,פעםאףהפסיקלא
אףבהםלעסוקוהרצוןישראללחכמישלוההערצה,ובפוסקיםבתורהשלו
שנצברורוחבנכסיעשירהרקלא,בעיניוהייתההיהודיתהמורשת.וגברוהלכו
,האדםכבודשלערכיםשופעת,חוכמהמלאת,יפהגםאלא,רביםדורותבמשך
גאיםלהיותאפשר.כיוםגםרלוונטיתהיא,חשובפחותלא.וחמלההגינות
והספרות,היהודיתהמורשת.מהאוצרלהתעלםהיאשטותואףטעות.כזהבאוצר

אדםלהיותצריךלא.הלאומיתהתרבותמןחלקהיא,שלהתווךכעמודהדתית

.אלהימיםגםההולמיםוערכיםחכמההיהודיתהמורשתמןלשאובכדידתי
דווקאממנווהתפעלתיהתורהתלמודאחרנמשכתי":כתבשלובאוטוביוגרפיה

-להתפאראדםבנימעשהאלא,אלוהיםידימעשהזהשאיןאמונתיבשל

,שורהוכלדףמכלמפעמותולשונםומוסריותםוחכמתםשגאוניותםאדםבני
הקדומיםמשפטיהם,התפלותאמונותיהם,האנושיותשחולשותיהםאדםבניוגם

.15"מעצוריםוללאבטבעיותבהםמתגליםהנחשליםומושגיהם
כפי,אוציוניתביהדותהדתיתהיהדותאתהמירכהןחייםכילומראפשר
בגרמניהסבאבביתשספגהדתיתהיהדות.ישראליתיהדות,להקראשלעתים
ללמוד,לירושליםכשהגיע.ציונית-אנטייהדות,רביםחרדיםכמנהג,הייתה

ציונותתחילהזוהייתה.נלהבציוני-כדבריו.ציונינעשה,הרבמרכזבישיבת
אך.חייםכמרכזמקומהאתהציונותתפסה,חייםכדרךהדתאתזנחכאשר.דתית

עמוקנטועההייתהשלוהציונות,זאתעם.חילוניתציונותזאתהייתהמעכשיו

ביןלהפרידהיהניתןלאכהןחייםאצל.יהודיתתרבותוספוגההיהודיתבמורשת

'ורברק'א)כתביםמבחרכהן'ח:"אפיקורסיםשלדינם"עלכתבכהןשחייםמאמרראו14
.127(ב"וכשנ,עורכיםגביזון

.135'בע,1הערהלעיל,כהן15
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ביתבהקמתלהסתפקצריכהאינההציונות.היהדותמורשתלביןהציונותמצוות

.יהודיביתלהיותצריךהלאומיהבית;ליהודיםלאומי
נבדלכהןחייםאולם.כךסבוריםרבים.מאליהםמובניםנשמעיםהדברים
לטפחביקשהוא.היהדותאתשלובתפיסה,השופטיםמחבריוזהובכלל,מאחרים

.דתיתמבחינההיהדותמןנפרדתכמהותותרבותיתלאומיתמבחינההיהדותאת
כתרבותהיהדות:ביהדותצדדיםשניבין,במטבעכמו,הפרידהואזהלצורך

בחקיקהשעסקבעת.כתרבותליהדותמאודקשורהיהאחדמצד.כדתוהיהדות

אושעקרונותמצאואם,העבריבמשפטהשראהחיפשתמיד,המשפטיםבמשרד
,ומודרניתדמוקרטיתמדינהשלחייםלאורחמתאימיםהעבריהמשפטשלרעיונות

נתמנהשלאאף,כשופט.ההסברבדבריאוההצעהבלשוןביטוילכךשיינתןראה
מכליותריהודייםלמקורותביטוישלוהדיןבפסקינתן,הדתיהכסאעללשבת
גםוכך.אפשרשההקשרככל(דתייםמשופטיםיותראףואולי)חילונישופט

שניםבמשך,כתבהואהמשפטמביתשפרשלאחר.שכתבובספריםבמאמרים
הואזהבספר.המשפט16תורתעלבחשיבותווגדולבהיקפועצוםספר,אחדות

קדםמימיבמשפטהשונותהאסכולותאתסוקר,המשפטשלהיסודמושגיאתמנתח
,הציבוריהמשפטמן,השוניםהמשפטבענפיהדיניםעיקראתומציג,אלהימיםועד

גםזהואך.ועכשווימקצועיספרזהו.הפרטיהמשפטועדהפליליהמשפטדרך
מקורותגםוענייןנושאבכללשלבהזדמנותמחמיץאינוהוא.ויהודיערכיספר

.יהודיבאורהמשפטתורתכשםזהלספרלקרואהיהשאפשרכךכדיעד.יהודיים
עללדברשלא)חילונישופטמכליותרלכתהרחיקכהןחיים,שנימצד,זאתעם

,הגורדיהקשראתלנתקביקשהוא.הלאוםלביןהדתביןבהפררה(דתייםשופטים
.היהודיתלדתשייכותללאהיהודיללאוםשייכותאיןכיהקובע,ליהדותהמיוחד
,דתיתמבחינהיהודילהיותבליגםלאומיתמבחינהיהודילהיותיכולאדם,לדעתו

.אחרתדתלעצמושאימץלאחראפילואולי
.הפנים17שר'נרופאיזן62/72ץ"בבגבולטביטוילידיבאהזאתתפיסה
,כומרנעשהמכןלאחר,התנצרהשואהבזמןאך,כיהודיבפוליןוחינולדרופאיזן
הפניםלמשרדפנההואבישראל.הכרמלעלבמנזרוהתיישבלישראלעלהולבסוף
הלאוםכבןולהירשם,1950-י"תש,השבותחוקלפיעולהתעודתלקבלוביקש

,היהודיתהדתכבןלהירשםיכולאינוולכן,נוצרישהואאףכיטעןהוא.היהודי
,היהודיתההלכהפיעל,אכן.היהודיהלאוםבן,ולמעשהלהלכה,הואעדיין
לדחותהפניםמשרדהחליטכןפיעלאף.יהודינותר,חטאכיאף,שהתנצריהודי
בית.הבקשהאתלדחות,דעותברוב,החליטהעליוןהמשפטביתגם.הבקשהאת

,זהבחוקביטוילכללתתישולכן,חילוניחוקהואהשבותחוקכיצייןהמשפט
בשימושכיוםמקובלתשזוכפי,החילוניתהמשמעותאת,"יהודי"הביטוילרבות

.(ז"תשנ,שנייהמהדורה)המשפטכהן'ה'ח16
.(רופאיזןעניין:להלן)2428טזר"פ,הפניםשר'נרופאיזן62/72ץ"בג17
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חלקכהןחייםאולם.יהודיאינושובשהתנצריהודי,זאתמשמעותפיעל.רגיל
בחוק"יהודי"לביטויחילוניתמשמעותלתתישכיסברהואגםאמנם.הרובעל

לפי,יהודימיהובשאלההמידהקנה,לדעתו?זאתמשמעותהיאמהאך.השבות
,כלומר.סובייקטיביאלאאובייקטיביאינו,השבותחוקשלהחילוניתהמשמעות

הלאוםכבן,לבבתום,עצמוראהשהואבכךדי,דתואתהמירשרופאיזןאף

אין,שלוהמיעוטבדעתכהןחייםהשופטקבעכך,לכן.למולדתוהשבהיהודי
זהאין.להשתייךמבקשהואשאליו,היהודיהעםמקרברופאיזןאתלסלקסיבה
להצילכדיהשואהבזמןנפשואתשסיכן,רופאיזןכלפיצדקתחושתמתוךרקכך

.והיוםכאןלהיותצריכהשהיאכפי,היהדותשלתפיסהמתוךגםאלא,יהודים
מהפכנימאורעהמדינהכהקמתהיהלא":הדיןבפסקכהןחייםהשופטאמרוכך

היינופיזורינובמקומותאם.הגוייםביןוהמורדהמפוזרישראלעםבתולדות

עצמוברשותהעומדהעמיםככללעםנהיינובמדינתנוהרי,נרדףאונסבלמיעוט

ערכיםשינויהיאמחייבת:בלבדמדיניאופיבעלתהיתהלאזאתמהפכה[...]
בההגלותיתהמחשבהשלרביזיהמחייבתהיא;בגולההתחנכנושעליהםמאלה

צדיקגויויבואשעריםפתחו':ישראלנביאיחזוןוזה[...]בשניםמאותהורגלנו

אלא,נאמרלאוישראלייםלוייםכהניםויבואו.('ב,ו"כישעיה)'אמוניםשומר
השערים;מקבלהואלכלאלא,בריהלשוםפוסלה"הקבאין:צדיקגויויבוא

שמות,מותאחרי,ספרא)'ייכנס-ליכנסשמבקשמיוכל,שעהבכלנפתחים

.18"(ז"יפרשה,רבא
היהודיללאוםההשתייכותשלפיה,הלאוםמושגאתכהןחייםשלהתפיסה

אמיתיתתחושהשהיאובלבד,השתייכותשלסובייקטיביתתחושהפיעלנקבעת
מוחלטבאופןמנוגדתשהיאבלבדזולא.מהפכניתהיא,פניםהעמדתולא

אלא,הדתיתהתפיסהרקולא,היהודיללאוםהשתייכותשלהמקובלתלתפיסה
,זאתעם.מעשית19בלתיגםהיא(השבותחוקלאורבמיוחד)שכיוםנראה

ץ"בבגאחדותשניםלאחרהתעוררה,הפוכהכיאם,דומהשאלה.2441-2442'בע,שם18
השאלההתעוררהכאן.(שליטעניין:להלן)477(2)כגר"פ,הפניםשר'נשליט68/58
הלאוםכבני,בישראלוגדלושנולדו,שליטבנימיןסרן-רבשלהבניםשניאתלרשוםאם

.יהודיםנחשבולא,היהודיתההלכהפיעל,ולכןיהודיההייתהשלאלאםשנולדואף,היהודי
מרשםבחוקיהודילביטויחילוניתמשמעותנותניםכשהם,כחיובהחליטוהשופטיםרוב

את,זאתפרשהשלהמיוחדותבנסיבות,מאמציםהםובפועל,1965-ה"תשכ,האוכלוסין
הדיןפסקבעקבותאולם.רופאיזןבענייןקבעכהןחייםשהשופטהסובייקטיביהמידהקנה

,כלומר,היהודיתבהלכהכמשמעותויהודימגדירהואוכיום,השבותחוקתוקן,שליטבעניין
.אחרתדתבןאינווהוא,שנתגייראויהודיהלאםשנולדמיהואיהודי

במדינתהקשההמצבולאורהיהודיהעםשלהכאובהההיסטוריהלאורכיאמרכהןחיים19
,לבבתום,חשהואאםאלא,יהודיעצמורואהשהואאדםיצהירלאכללבדרך,ישראל
רקעעלאלהדבריםעםלהסכיםהיהאפשרואףלהביןצריך.היהודילעםעמוקהשייכות
שניםשתוךלדמייןהיהקשהשניםאותן.הראשונותהשישיםושנותהחמישיםבשנותהמצב

שהיאכךכדיעד,כלכליתמבחינהובמיוחד,הבחינותמכלתתפתחישראלמדינתרבותלא
שיבקשו,מפותחותבלתימדינותבעיקר,שונותממדינותרביםלאנשיםשואבתאבןתיעשה
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קביעתלצורךדתלביןלאוםביןהמבחינה,כהןחייםשלהתפיסהכילצייןצריך
?הכיצד.העולםאומותאצלהמקובלתהתפיסהבעצםהיא,ללאוםההשתייכות

מותנותאינן,ללאוםוההשתייכות,הלאוםלמסגרתאדםשלשהקבלהזהבמובן
התפיסהלפי,כוללהואאלא,לנוצריםמוגבלאינוהצרפתיהלאום,לדוגמה.בדת

זאתמבחינה.מוסלמיםאויהודים,דתםפיעל,שהםצרפתיםגם,בצרפתהרשמית
מןרחוקעדיין)נוסףשלבאוליהיאכהןחייםשלהלאוםתפיסתכילומראפשר

.הציוניהרעיוןבמימושאוהיהדותשל"נורמליזציה"הבהתפתחות(המציאות
האמונהמןמשוחררתעצמההרואה,היהדותשלהלאומיתהתפיסה,מקוםמכל
.החילוניהציבורבקרבבישראלהרווחתהתפיסהכיוםהיא,הדתוממצוותהדתית
שלמרכזייםסממניםמאמצת,היהודיתלהיסטוריהקשורהעצמהרואהזאתיהדות

ליחסיםהנוגעבכלהיהודיתההגותמןמוסרייםערכיםושואבת,היהודיתהמסורת
.ומגוונתמורכבתהיהדות.ליהדותואחידאחדדפוסאיןאולם.לחברואדםשבין
והנוסחקהילהכל.לההיותמיד.רבותקהילותלהישובהתאם,רבותפניםבהיש

מחייבתהיאגםולכן,פלורליסטיתהיאמהותהפיעל.אפיפיוראיןליהדות.שלה
פסולההדתיתהכפייה.היהדותמהותעםמתיישבתאינההדתיתהקנאות.סובלנות
ערכיםספוגה,ורחומהאנושית,פתוחהתרבותהיאכהןחייםשלהיהדות.בעיקרון

.אחרת20תרבותמכלאותהשמבדילהמיוחדותבעלתזאתועם,אוניברסליים
רשמיבלתידובר,ביודעיןלאואףבכוונהלאאםגם.11מועשהכהןחיים

יהדותשלצורהמכלשהתרחקויהודיםאליהלקרבביקשהוא.זאתיהדותשל
התרומותאחתזוהי.ליהדותיהודיםבין,והולךגדלשנראה,הפערעלולגשר

לשמששיכולהסדורהמשנהמציגהוא:בישראללחברהכהןחייםשלהחשובות
בישראלשרבים(יהודיתחילוניות:לומראפשרואולי)חילוניתליהדותדרךמורה

יהודישלמבטמנקודת,להוותיכולהכזאתיהדות.21אליההדרךאתמחפשים

מוכניםיהיואףזהולצורך,היהדותעםהזדהותאוקשרכללהםשאיןאף,בישראללחיות
המבחןכינראה,זאתמציאותנוכח.יהודיםלהיותשרצונםכמיאוכיהודיםעצמםעללהצהיר

לפילאזרחותזכאותגםוכתוצאה,היהודיללאוםהשתייכותלקביעתכמבחן,הסובייקטיבי
.מעשיאינו,השבותחוק

האמונהבתחוםובמיוחד,שוניםבתחומיםביטוילידיבאכהןחייםשלהפלורליזםעקרון20
השאלהעלתה,שופטשנתמנהלאחרקצרזמן,בהםשדןהענייניםבאחד.הדתייםוהפולחן

,הרפורמיכנוסחחגתפילתבולקייםכדיעירוניאולםלשכורהרפורמיתהתנועהזכותשל
בית.עירבאותהדתייםחוגיםשלהתנגדותבשל,אולםאותולהשכירהעירייהסירובנוכח

,היתרבין,שלוהדיןבפסקכתבכהןחייםהשופט.הרפורמיתהתנועהלזכותפסקהמשפט
[...]המדינההקמתעלבאכרזהעודבישראלאזרחלכלהובטחוהפולחןהדתחופש":כך

;שוניםדתייםותנועותזרמיםביןהפילוגסכנתכרוכהזהחופששלוהבטחתוקיומובעצם

כלביטלת,כןתאמרלאשאם;והפולחןהדתמחופשבמאומהלגרועכדיזובסכנהאיןאבל
.2101,2107טזר"פ,שמריהוכפר'נפרץ62/262ץ"בג"כולההדתחפשתורת

להיותאמור,לפרסםמבקשתדבירשהוצאת,כהןחייםשלהכתביםכלבסדרתהכרכיםאחד21
.ההומניסטיתהיהדות,לעתיםנקראתשהיאכפי,אוהחילוניתהיהדותלתפיסתמוקדש
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מדינההיארשמיתהגדרהפישעל,המדינהשלהיהודיהמרכיבאת,בישראלחילוני
.23'ודמוקרטית22יהודית

צדקועלדיןעל.ג

מגוונתבפעילותרבוניסיוןשוניםמשפטבתחומירבידעלעצמורכשכהןחיים
ופרנקפורטמינכןשלבאוניברסיטאותמשפטיםלמדהוא.המשפטבמערכת

מוסיףכשהוא,בירושליםהמנדטורייםהמשפטבשיעוריכךואחר,שבגרמניה
.עבריבמשפט,והנאהענייןמתוך,לעסוקוממשיך,אנגלימשפטעצמוומלמד
שלבמשרדכפקידלפרנסתועבד,ישראל-בארץדיןכעורךשהוסמךלפניעוד
איחרלא,דיןכעורךכשהוסמך.כזהמשרדלנהלכיצדולמד,בירושליםדיןעורך

טוביםמוניטיןלעצמוורכשבעבודתוחילעשההוא.משלומשרדלעצמולפתוח
נקרא,המדינהלהקמתההכנותבמסגרת,1947שנתסוףלקראת.שניםעשרבמשך

שהוקמה,בירושליםהמשפטיתהמועצהמרכזנתמנההוא:הדגלאלכהןחיים
המדינהשלהמשפטיתהתשתיתאתשתכיןמנתעל,הלאומייםהמוסדותידיעל

אלאממנויצאולאהציבוריבשירותכהןחייםהשתלבהמדינההקמתעם.שתוקם

,תחילהכיהןהוא.העליוןהמשפטמבית,שנהמשלושיםיותרלאחר,פרשכאשר

1948בשנתעור.המשפטיםבמשרדהחקיקהמחלקתכמנהל,קצרהומןתקופת

כלליכמנהלמה-זמןגםשימשובמקביל,הראשוןהמדינהכפרקליטלכהןנתמנה
שהיועץעד,בלבדכשנתייםהמדינהכפרקליטכיהןהוא.המשפטיםמשרדשל

כהןחיים.מתפקידופרששפיראשמשוןיעקב(הראשון)לממשלההמשפטי
תקופה,לערךשניםעשרבמשךלממשלההמשפטיכיועץושירת,במקומונתמנה
בעוד,זאתתקופהבמהלך.אחרמשפטייועץכלשלהכהונהמתקופתיותרארוכה
.,המשפטיםכשר,קצרזמן,כיהןהוא,לממשלההמשפטיכיועץגםמכהןהוא

(ד"תשנ)היובלספר-הפרקליט"ודימוקרטיתיהודיתמדינהשלערכיה"כהן'ה'חראו22
.45,בע,4הערהלעיל,כהן;9

באופן.כהןחייםשלהחילוניתהיהדותלתפיסתאישיתהתייחסותלהוסיףמבקשאניכאן23
איןאחדשמצד,כישראלליהודיבמיוחד,ליהודיונכונהיפהתפיסהשזוסבוראניעקרוני

קשהמעשיבאופןאולם.ליהדותשייכותתחושתבויששנימצדאך,דתיתאמונהבו
בכהונתי,מסוגלהייתישאניהלוואי.כהןלחייםבדומהוראוימלאבאופןזאתתפיסהלממש
כדי.לכךמסוגליםמאודמעטים.פהשכעלמתורהבמובאותשלידיןפסקילתבל,כשופט
מכמניעםורחבהקרובההיכרותנדרשתוראוימלאבאופןכהןחייםשלהתפיסהאתלממש
,אותהלהעמיקוידע,ומשכילדתיבביתמילדותוכזאתלהיכרותזכהכהןחיים.היהדות
שמקבל,בישראלחילונייהודי,זאתלעומת.חייוימיכלוענייןזמןהרבהלכךמקדישכשהוא
באופןאלא,החילוניתהיהדותאפילו,היהדותאתמכיראינו,הספרובביתבביתרגילחינוך

כענייןבעיקרזאתאך,שלוההוויהשלחשובמרכיבלהישאריכולההיהדותאמנם.שטחי
תפיסתאתלממשיכולאינוהואלכן.ומסורתידעשלמוצקבסיסללא,ותחושהזהותשל

שלהמשיכהכוח,כתוצאה.שטחיבאופן,היותרלכל,אלאכהןחייםשלהחילוניתהיהדות
.מקונןהיהכהןחייםכךועל.יורדשלההסגוליוהמשקל,פוחתזאתיהדות
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בביתכיהןהוא.העליוןהמשפטבביתשופטלכהונתכהןחייםמונה1960בשנת
קבועמקוםממלאבתוארנושאכשהואממנוופרש,שנהכעשריםהעליוןהמשפט

שילבהואכשופטהכהונהבמהלך.העליוןהמשפטביתלנשיא(משנה:כיום)
בפקולטות(ועודהענישהתורת,המשפטשלפילוסופיה)הוראהגםבעבודתו
כתבהוא.אביב-תלואוניברסיטתבירושליםהעבריתהאוניברסיטהשללמשפטים

שלשוניםבתחומיםרביםומאמריםחשוביםספריםגםאלא,דיןפסקירקלא
.מגוונתכךכלהייתהשלוהמשפטיתשהקריירהבישראלאחרהיהלא.המשפט
לעצמושקבעהיעדאתהגשיםכהןחיים,המקצועיהעיסוקמבחינת,ספקאין
שחייםלאחרמשקלהוסיף,להפךאלא,הזמןעםהתכרסםלאזהיעד.צעירכאדם
נעלמה,לבסוף,כאשר.לדיןמקוםבהדרגהפינתהוהדת,ישראל-לארץעלהכהן
.למשפטמלאבאופןעצמואתכהןחייםהקדיש,שלוהערכיםממערכתהדת

עלהמושתתחברתיכמוסד,מידתולפיתפורכאילו,מבשרובשרהיההמשפט

בכל,בהתאם,למשפטהתייחסהוא.האדםאתלשרתומכוון,ניסיוןועלהיגיון
שביסודו,החוקשלטון.לחוקרבכבודרחשכהןחיים,כולקודם.והיקרהכבור
הוא.השופטמןגםנדרשתהנאמנות.עצמובפניערךהוא,החוקלהוראותנאמנות
באהזאתתפיסה.החוקהוראותעםמתיישבתשאינהרצויההלכהלעצברשאיאינו

וערתראשיושב'נירדור65/1ב"בעכהןחייםשכתבהדיןבפסקבולטביטוילידי
ערביתמפלגהשלבקשהנדונהזאתבפרשה.השישית24לכנסתהמרכזיתהבחירות

קבעלכנסתהבחירותחוק.השישיתלכנסתבבחירותלהשתתף"ארדאל"בשם
מטעםהמועמדיםרשימת:כגוןתנאים,כךלצורךממפלגההנדרשיםהתנאיםאת

סכוםותפקידבחירהזכותבעלישלמסויםמספרבידיחתומהתהיההמפלגה
,כןפיעלאף.בחוקשנדרשוהתנאיםכלאתקיימה"ארדאל".כפיקדוןמסוים
,בבחירותלהשתתףלההתירהולא,המפלגהאתפסלההמרכזיתהבחירותועדת
שלהקיוםעצםאתשוללתשהיאמשום,חוקיתבלתיהתאחדותשהיאהטעםמן

כיקבעהחוק.להפך.רשימהלפסילתכעילהזהטעםצייןלאהחוקאך.המדינה

לפיכך.25"המרכזיתהוועדהאותהתאשר[...]כהלכהשהוגשהמועמדיםרשימת"
החלטתאתהשופטיםרובאישרובערעור.העליוןהמשפטלבית"ארדאל"ערערה
עיקרוןפיעלאלא,הבחירותחוקשלההוראותפיעללא,הרשימהשלהפסילה
.יהודיתכמדינההמדינהקיוםשלהעיקרוןהוא,החוקמעלאולחוקשמחוץ

פיעלולא,החוקפיעללפעוליש,לדעתו.אחרתחשבכהןחייםהשופט
אתלתקןוראויאפשר,טובהתשובהנותןאינוהחוקואם,לחוקשמחוץעקרונות
:אמרוכך.החוק

הפושעהואויהא,מאדםזכותשולליםאין,החוקשולטבהאשרבמדינה"

365(3)יטד"פ,השישיתלכנסתהמרכזיתהבחירותועדתראשיושב'נירדור65/1ב"ע24

.(ירוורעניין:להלן)
.1955-ו"תשט,[משולבנוסח]לכנסתהבחירותלחוק30'ס25
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הבחירותועדתלא.כלבדלחוקכהתאםאלא,ביותרוהבוגדהמסוכן
הרשותהיאהכנסת:הזאתבמדינהמחוקקיםזהמשפט-ביתולאהמרכזית
אישלעשות,בכךרצונהאם,מוסמכיהאתמסמיכהאשרוהיא,המחוקקת
ההיגיוןלא,המחוקקמאתכזאתהסמכהבהעדר.מעלליווכפריכדרכיו

-יהאאשריהא,אחרשיקולשוםולאהמולדתאהבתולאהכורחולא

.26=הזולתזכותושלילתעצמודעתעלדיןעשייתמצדיקים

:הוסיףהוא

במדינתההפליהוהעדרההתאגדותוחופשהדעהחופשעלהיאגאוותנו"
המלחמהמטרתגםשלדידהבכךמאויביהנבדלתישראלמדינת[...]ישראל
אשראו,החוקאתנוגדאשראמצעיוכל;פסוליםאמצעיםמקדשתאינה

-האזרחמזכויותלשלולכדיבוכשיש,חוקיתהסמכהללאנעשה
המדינותמןמהןיש[...]ידועליויסמוךלאבישראלושופט,הואפסול
וסכנותהריבולוציההישגיאו,הדתקדושתאו,המדינהבטחוןבהןאשר

כלעלמכסים,שוניםמערכיםערכיםבאלהכיוצאוכל,הקונטררבולוציה
מהםיש.לחוקובניגודסמכותללאשנעשהמעשהכלעלומכפריםפשע
במקרהאותווהמבטל,חוקמכלהגבוה'טבעימשפט'להםהמציאואשר
מדינתשלדרכיהאינןאלהכל.התורההפרולעשותעתבחינת,צורךשל

הסמכתהמכוחאוהכנסתמפיניתןוהחוק,חוקדרכידרכיה:ישראל
.27"המפורשת

רשימתשלהשתתפותולאשרהערעוראתלקבלכהןחייםהשופטהציעלפיכך

.מיעוטבדעתנותרהואאך.לכנסתבבחירות"ארדאל"
כדיעדגדולההייתההכתובלחוקכהןחייםשלהנאמנותהאם:לשאולאפשר

?המדינהשלהקיוםעצםאתלסכן,השופטיםליתרבניגוד,מוכןהיהשהואכך

בנאמנותראשונהממדרגהחשיבותראהכהןחייםכישאם,לדעתי,היאהתשובה

סכנהרואההיההואאם.סייגאותנאיללא,עיוורתנאמנותזאתהייתהלא,לחוק
,לכנסתבבחירות"ארדאל"רשימתשלההשתתפותעקבהמדינהלקיוםממשית

בפסקכדבריו?מאיאלא.זאתסכנהלמנועדרךמוצאהיההואשאףעליוחזקה
הצפויההמידיתאוהברורהאוהממשיתהסכנהאתלראותיכולאניאין",הדין

מועמדיםרשימתמהשתתפות,מזכויותיהלזכותאוממוסדותיהלמוסדאולמדינה
המשפט-לבתיהיאהנסתרותמןזוסכנה,לומרתמציואם.לכנסתבבחירותזו

שבחומראשיבאניאף,הממשלהשלהבטחוןלשירותיורקאךהגלויותומן

ולא,להצדיקכדיהיהלא,אלינוגםושהוגש,המרכזיתהבחירותועדתלפנישהיה

.379'בע,24הערהלעיל,ירדורעניין26
.381-382'בע,שם27
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לאאףהוועדהחברילבותשומת,כאמורסכנהשקיימתמימצא,לחייבשכןכל
.28"עלינוומרחפתקיימתהיאכאילוממששללסכנההופנתה
עלשהוטלהצבאיהממשלכאשר,זמןאותובישראלקייםשהיההמצברקעעל

התפתחותמפניחששבישראלוהציבור,בתוקףעמדעדייןהערביתהאוכלוסייה
לדחותכדירבבאומץצורךהיה,הערביתהאוכלוסייהבקרבלאומניותתנועות

ולאשר,המדינהלביטחוןהצפויההסכנהבדברהכלליהביטחוןשירותשלטענה
מעמדתהסתייגותתוך,לכנסתבבחירותלאומניתערביתרשימהשלהשתתפות

.המשפטבביתהרוב
מחשיבשהואהדיןפסקאיזהונשאלכהןחייםהשופטכאשר,שניםלאחר

.ירדורבענייןשכתבהמיעוטדעתעלהצביעהוא,שנתןהדיןפסקיכלמבין,ביותר
,החוק.עיוורתלאאך,גדולההייתהלחוקכהןחייםשלהנאמנות,כאמור

לשרתאמצעירקהואהחוקדמוקרטיתבחברה.לעצמהתכליתהיהלא,בעיניו
החוקזהלצורך.האדםאתלשרתכלומר,המאורגנתהחברהשלהתכליתאת

,האדםכבוד:מגןכחליפתהאדםאתשעוטפיםיסודערכיולבססלבטאאמור
דגשלשיםבחר,היסודערכיכלאתשהחשיב,כהןחיים.ועודצדק,שוויון,חירות

,יתחייבהשופטכיהחוקדורשבכדילא.צדקלעשותצריךהמשפט.הצדקעל
אמרכך,צדקבושאיןמשפט.29"צדקמשפט"לעשות,שלוהאמוניםבשבועת

.ראוימשפטאינו,כהןחיים
להתקרבמבקששהמשפטככל.צדקאינומשפטכיומוסכםידועוהרי?הכיצד

פערהואאקראיפעראוקטןפער,אכן.לזהזהביןפערנותרעדיין,הצדקאל

אצל?ומקומםגדולהפערשבובמקרהלעשותמהאך.נמנעבלתיואפילוטבעי
ככלויעשה,הצדקאתיעדיףהואכזהבמקרה:ברורההייתההתשובהכהןחיים
.צודקגםיהיהשהמשפטכדי,שופטעלהמוטלותהמגבלותבמסגרת,תשיגשידו
והןלממשלההמשפטיהיועץבמשרתהן,דרכובכלאותוהנחתהזאתגישה

.העליוןהמשפטבביתשופטבמשרת
,החמישיםבשנות,לממשלהמשפטייועץשימשכהןחייםכאשר.דוגמההנה

,כאלהיחסים,שניםאותן.הומוסקסואלייםיחסיםשלבסוגיהלעסוקעליוהיה
.חמורהפליליתעברההיוו,ובצנעהבהסכמהבוגריםאנשיםביןקוימואםאף

,והרשעהאישוםשללסכנה,מתמידלאיוםנתוניםהיוהומוסקסואלים,כתוצאה
,זהלמצבענייניתהצדקהאיןכיסברכהןחיים.לסחיטהגםלוואיוכתוצאת

יחסיםעלפליליאיסור,שניומצד,בציבורפוגעאינוכאלהיחסיםקיוםשכן
החוקאתלתקןלממשלההציעהואלפיכך.האדםשלבאוטונומיהפוגעכאלה
שרווחההעמדהרקעעלאולם.אסוריםיהיולאכאלהשיחסיםבאופןהפלילי

.381'בע,שם28
אני":שופטכלשלהאמוניםהצהרתשלהנוסחאת6בסעיףקובעהשפיטה:יסוד-חוק29

להכירולאמשפטלהטותלא,צדקמשפטלשפוט,ישראללמדינתאמוניםלשמורמתחייב
."פנים
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כהןלחייםכשנתברר.ההצעהאתהממשלהדחתה,כאלהיחסיםכלפיבציבוראז

הוא,להומוסקסואליםעוולוגורמות,המצבתיקוןאתמונעותקדומותדעותכי
שלאולפרקליטותלמשטרההנחיהוהוציא,התביעהכראש,בסמכותושימושעשה

אנשיםביןהומוסקסואלייםיחסיםקיוםבגיןאישוםלהגישולאחקירהלפתוח
.יעילההייתההיאאך.ומחאהסערהעוררהזאתהנחיה.ובצנעהבהסכמהבוגרים
.נפסקהוכמעטמאודנחלשההמדינהרשויותידיעלהומוסקסואליםשלהרדיפה

הלכתיאניאך,חשבתישאניממהההיפךבדיוקחשבהציבור":הסבירכהןחיים

פי-ועלמצפונופי-עללפעולצריךלממשלההמשפטיהיועץ[...]שלימצפונילפי
.30"לאותו,והגינותצדקשיקולי

הנםהומוסקסואלייםיחסיםכיקבעהחוק.זאתהנחיהעלתמהתיבשעתו
שאינומפנירקחוקלעקוףלממשלההמשפטיהיועץשלסמכותוזוואין,אסורים
לאכוףהואתפקידואלא,שלוהצדקתפיסתאתאוהאישיהמצפוןאתתואם
,החוקשלטוןעלהמופקד,כהןחייםאפואזהכיצד.יהיהאשריהיה,החוקאת

דעתישיניתיזמןלאחראך?צודקאינוהחוקשלדעתומשוםרקחוקמקפיא

המשפטיליועץהקנהשהחוקמשוםצדקהוא.י3צדקכהןשחייםלמסקנהוהגעתי
אישוםלהגיש,הציבוריהענייןמבחינת,ראויאםבשאלהדעתשיקוללממשלה

בדברלכאורהראיותאדםאותונגדקיימותאםגם,עברהבביצועשנחשדאדםכנגד
אחד.שוניםשיקוליםמעורביםלממשלההמשפטיהיועץבהחלטת.העברהביצוע

משקלהצדקלשיקולנודעשבובמקרה.הצדקשיקוללהיותצריךהאלההשיקולים
עלתהיההצדקשידשראויאפשר,אחריםכבדיםעניינייםשיקוליםכנגדוואין,רב

.32הענייןלגוףצדקכהןחייםכיבדיעבדנתבררזהבמקרהגם,אכן.העליונה
כשופטלפניויצאשמואשרעדרבזמןעברלא,שופטנתמנהכהןשחייםלאחר

ובכל,עוולנגדטענותלשמועכרויותאוזניו,סבללראותפקוחותשעיניו,צדק
לתוצאהלהגיעכדי,מאולץפירושאפילו,החוקאתמפרשהואשאפשרמקום
תמידהישראליהמחוקק"אתיעמיד,כהןחייםהשופטאמר,המשפטבית.צודקת
שליסודייםבעקרונות,חקיקתומעשהידיעל,לפגועמתכווןהואשאיןבחזקתו
כך.33"והנאורותהמתוקנותהמדינותכלשלנחלתןהםאשר,וצדקחרות,שוויון
גםנתון",כהןחייםהשופטכדברי.המשפטביתמצדלכךובדומה,המחוקקמצד
ולעשותעושקולהסירעווללמנועברייתוימטבע,המשפטביתבידיהכוחנתון
,הצדקלמעןשניהלבמאבק.תוםעדלנצלמוכןהיההואהזההכוחאת.34"צדק

אין,הזדמנותבאותהנשאלשלאאף.118(א"תשמ)הממשלהנגדהמשפטיהיועץגוטמן'י30
.מאפשרשהחוקככול:ואומרמוסיףהיה,נשאלשאילוספק

.623זוממשלמשפט"מינהליותכהחלטותהצדקשיקול"זמיר'י31
חייםשלההנחיהברוח,למציאותוהותאם,זהבענייןהפליליהחוקתוקן,שניםלאחר32

,העונשיןלחוק347'סראוכיוס.1988-ח"תשמ,(22'מסתיקון)העונשיןחוקראו.כהן
.("סדוםמעשה")1977-ז"תשל

.598.612(1)יחר"פ,לישראלהראתםהרב'נשטרייט63/301ץ"בג33
.89,101(2)כחד"פ,מחלת'נשחרבן73/22נ"ד34
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דיוןשכלליאסור,לשיטתו.לפורמליזםתוה-אנטיגילםהוא.ונועזיצירתיהיההוא
.צדקימנעו

רדיפותנכיחוקלפינכהשלבקשהנדונהבפניושבאוהמשפטיםבאחד
.35החוקפיעללההמגיעיםהתגמוליםעלהצמדהוהפרשיריביתלקבלהנאצים
הקנהלאשהחוקמשוםהבקשהאתדחוערריםועדתגםוכןהמוסמכתהרשות

הוחלטהעליוןהמשפטלביתבערעור.הצמדההפרשיאוריביתלפסוקסמכותלהן
המוסמכתלרשותכזאתסמכותמקנהאינוהחוקאכןכיהשופטיםרובידיעל
במסגרתהעליוןהמשפטלביתגםכזאתסמכותאיןוממילא,הערריםלוועדתאו

כןהעליוןהמשפטלביתכיכתבהוא.מיעוטבדעתהיהכהןחייםהשופט.הערעור
ובדיון,העליוןהמשפטבביתנוסףדיוןנתקייםזהדיןפסקעל.כזאתסמכותנתונה

השופטאמרוכך.רובדעתלהיותהפכהכהןחייםהשופטשלהמיעוטדעתזה
ערכאתשלסמכותהשלפיו,הגדולהכללמעינינעלםלא":הנוסףבדיוןכהןחיים

שכלל,עתהכןכאז,לינראהאך-מערעריםעליההערכאהשלכסמכותהערעור

.36"במשפטצדקלעשותהצורךמפני-לדחותושניתןאו-נדחהזהדיוני
נגנבולביתובפריצה.הפיסמפעלשלאיגרתקנהאדם.נוסףמקרהוהנה
השארובין,למשטרההגנבהעלדיווחהוא.זאתאיגרתגםובהםרביםחפצים
לאחראחדיםימים.בפנקסורשוםשהיהכפי,האיגרתמספראתלמשטרהמסר
שהואונקבעבגורלעלהאיגרתאותהשלהמספר,הפיסהגרלתנערכהמכן
בילקוטשפורסמוכפי,ההגרלההוזהשלהתנאיםלפיאך.דירהשללפרסזכאי

הואכןאםאלאהפיסממפעלפרסלקבלזכאיאדםאין,הממשלהשלהפרסומים
הפיסמפעלסירב,נמצאהלאשהאיגרתכיוון.שזכתההאיגרתאתלמפעלמוסר

ולאחר,השלוםמשפטלביתשהוגשה,הפרסלקבלתתביעה.הפרסאתלהעניק
אףנדחההעליוןהמשפטלביתערעור.נדחתה,המחוזיהמשפטלביתבערעורמכן

בבעלותוהייתההאיגרתכישוכנעובערעורהשופטיםכלאמנם.דעותברובהוא
כפי,ההגרלהחוזהכיקבעוהשופטיםרובאך,ההגרלהמועדלפניהמערערשל

סעיףאותולפסילתיסודואין,המערעראתמחייב,הפרסומיםבילקוטשפורסם

אולם.הדין,לדעתם,הואכך.האיגרתבמסירתהפרסקבלתאתהמתנהבחוזה
הואלכן.צודקתאינההתוצאה,לדעתו.התוצאהנגדהתקומםכהןחייםהשופט
הוא.מצאוהוא.צודקתלתוצאה,הדיןבמסגרת,להגיעלושתאפשרדרךחיפש
שפורסםכפי,יותרפשוט,אחרחוזהנקשרהפיסמפעללביןהמערערביןכיאמר
והיאאיגרתשיקנהמי,זהחוזהלפי.הפיסמפעלשלוהמודעותהשלטיםגביעל

ימסורהאיגרתשבעלהפרסלקבלתתנאיבוואין,הפרסאתיקבל,בגורלתעלה
שפורסמוהתנאיםידיעלמחויבהמערעראין,לדעתו,לכן.הפיסלמפעלאותה
,הדיןבפסקאמרהוא,הפרסומיםילקוט.הפרסומיםבילקוטהפיסמפעלידיעל

.393(2)לגד"פ,הנאציםרדיפותנכיחוקלצורךהמוסמכתהרשות'נליבל78/91א"ע35
.29,41(3)להד"פ,הנאציםרדיפותנכיחוקלצורךהמוסמכתהרשות'נליבל79/15נ"ד36
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החומראך,מונחיםבמקומםותכליתושכבודו,הממשלהשלפרסוםאמצעיהוא"
בענינימצוישאינואדםשלהפנייתו[...]הרביםלידיעתמגיעאינובוהמתפרסם
לרשלעגבבחינתהוא,הפרסומיםילקוטאל,ומשפטחוקובעניניהממשלה

אך.המערערלטובתלפסוקוראויאפשר,כהןחייםהשופטאמר,לפיכך.37"בעיני
.מיעוטבדעתנשארהוא

מסקנהלכללהגיעכאשרמנוחלונתןלאכהןחייםהשופטשלהצדקחוש
העליוןהמשפטביתשלדיןשפסקהואהכלל,אכן.עוולוגרםטעהעצמושהוא

,כביכול,זהו.הדיןפסקאתלבטלכדיבכךאין,טעותבונפלהואפילו,סופיהנו
השליםלא,שטעהלהודותכללחשששלא,כהןחייםאך.לתקוןיוכללאמעוות

עמוסשלהמפורסםהמקרה.המעוותאתלתקןאפשריתדרךכלוחיפשכךעם
ונדוןהמחוזיהמשפטביתידיעלברצחהורשעברנס.לכךדוגמההואברנס

ועלובכתבפהבעלברנסשלההודאהעלהתבססהההרשעה.עולםלמאסר
וערער,מפשעחףשהואלטעוןהמשיךברנסאך.מצלמהבפניהרצחשחזור
אתדחה,הראשיהדיןפסקאתשכתב,כהןחייםהשופט.העליוןהמשפטלבית

מתוךניתנהברנסשלההודאהכי,הדיןבפסקשכתבכפי,שוכנעהוא.הערעור38

פעםהמשפטביתידיעלנדחוחוזרמשפטלעריכתברנסשלבקשות.חופשירצון
השופט.חפותואתלהוכיחבניסיוןציבורימאבקלנהלהמשיךברנס.פעםאחר
שדיברולאחר,הסוהרבבתיעורךשהיההביקוריםבמסגרת,אותופגשכהןחיים
להודותהיססלאהוא.טעותנפלהשלוהדיןשבפסקהשתכנעאחדותפעמיםעמו

חנינהקיבלברנסלבסוף.המדינהמנשיאחנינהיקבלשברנסכדילפעולוהחל,בכך
.חפותולהוכחתהמאבקעלויתרלאהואועדיין.מאסרשנותשמונהלאחרושוחרר
ביתהחליט,חוזרמשפטלעריכתהתנאיםבדברבחוקתיקוןבעקבות,לאחרונה
בשלב.לברנסחוזרמשפטלקייםישכי,דורנרדליההשופטתמפי,העליוןהמשפט

ראיותאוטענותנשמעולאכיואף,כתוצאה.האישוםמןבהחזרההפרקליטות,זה
לשופטתלהודותהספיקכהןחיים.בדיןזכאיברנסכיהמשפטביתפסק,חדשות
,ואיחוליםברכהמכתבלברנסולשלוח,"שעשיתיהעוולאתשתיקנתעל"דורנר

.עולמותלביתשנפטרלפנישבועיים
אףהואשםאוריון.אוריוןלעמוסנוגעאחרמקרה.מסוגויחידמקרהזההיהולא

,העליוןהמשפטבית.עולםלמאסרונדוןהורשע,אשמתואתשהכחישואף,ברצחהוא
עםנפגשכהןשחייםלאחר,ושוב.ערעורואתדחה,כהןחייםהשופטשלבראשותו
שהיהכפי,החוקפישעלכיוון.מפשעחףשאוריוןשוכנעהוא,הסוהרבביתאוריון

שיבקשלאוריוןכהןחייםהציע,לאוריוןחוזרמשפטלקייםאפשרותהייתהלא,אז
חייםפנהואז.סירב,מפשעחףהואכילטעוןשהמשיך,אוריוןאך.הנשיאמןחנינה

.286,304(3)יטד"פ,הפיסמפעל'נן"גונשיורוב64/251א"ע37
.507(3)לד"פ,ישראלמדינת'נברגם76/127פ"ע38
לעמוסמכתביםשני"ויינר'דגםראו.372-374'בע,1הערהלעיל,כהןראונוספיםלפרטים39

.87'בע,2הערהלעיל,כהן'הלהייםזכרוןספר"ברנס
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וכך.לאוריךחנינהוביקשהמשפטיםשראל,כשופטמכהןהואבעוד,עצמוכהן
עמוסשל]הכנהאמונתומחמת":המשפטיםלשר,היתרבין,כהןחייםהשופטכתב

שלוחועצמילעשותאומרגמרתי.חנינהלבקשהאישמסרב,מפשעבחפותו[אוריון
מעכביםאיןאם,זונפשלהצילשניתןאנימאמין.נפשועלולבקש,כורחו-בעל

.הסוהר40מביתושוחררחנינהקיבלאוריון,דברסוף."עודגאולתה
כבולעצמורואהשופטכל,אחדמצד,אמנם.צדקלעשותמבקששופטכל

זאתמבחינה.החוקבמסגרתצדקלעשותרוצההוא,שנימצדאך;החוקידיעל
המתמדתבהתמודדות,לשופטשופטביןההבדל.דופןיוצאהיהלאכהןחיים
כהןחייםביןבדרגהההבדלאך.בדרגההבדלבעיקרהוא,צדקלביןמשפטבין
.דופןיוצא,זאתבכל,היהכהןחייםזאתמבחינה.גדולהיהאחריםשופטיםלבין
טעותעשהלאאםבשאלה,דיןפסקשנתןלאחרגם,כךכלעצמוהעסיקעודמי

לעשותונרתם,בפומביבכךלהודותהיססלא,טעהכיהשתכנעואם,עוולוגרם
אצל,צדקלביןמשפטביןבמתחכינראההיהפעםלא?העווללתיקוןשניתןכל

למעןאך,החוקנגדפוסקהיהלאהואאמנם.לצדקניתנההבכורהכהןחיים
פסקי.אפשרשהחוקככלאותוולהגמישהחוקעםלתמרןמוכןהיההואהצדק
.41להוכיחיכוליםבמיעוטכהןחייםנותרשבהםהדין

הנכונותמןלהסתייגואפשר,לצדקנתןכהןשחייםהמשקלאתלבקראפשר

כדיהחוקאתלעוותמוכןשופטאם.צדקלעשותכדיהחוקעםלתמרןשלו
מקריםבהרבהצדק-אישיגרוםסופו,לטעוןאפשרכך,מסויםבמקרהצדקלעשות
בוודאותתפגום,צדקלעשותכדי,חוקשלהרגילהמובןמןסטייהשהרי;אחרים

גםיתערערדברשלובסופו,החוקמעמדייפגעכתוצאה.החוקשלוביציבות
חושאתלרסןשופטצריך,הטענהלפי,לכן.חוקללאצדקלךואין.החוקשלטון
באופןהחוקשלטוןלמען,מסויםבמקרהצדק-איעםלהשליםגםולעתים,הצדק

הוא.זאתביקורתמקבלהיהלאכהןחיים.אחריםבמקריםהצדקולמעןכללי
,נדרשהואכאשרצדקלעשותהדרךאתימצאויצירתיחכםשופטכיסבורהיה

תורהאינו,לזכוריש,החוק.החוקויציבותודאותשלהראויהבמידהלפגועבלי
הואהצדק.הכללמןיוצאלושאיןכלללךאיןאך.כלליםקובעהואאכן.מסיני
אתמבטלהכללמןיוצאשכלנכוןזהואין.הכללמןיוצאלעשותטובטעם
ידעכאשרגם,עווללמנועכדיהכללמןלצאתכזכותזאתראהכהןחיים.הכלל
.42לחובתוזאתשיזקפומשפטניםיהיוכי

ליבאי'דגםראו.663,670(ג"תשס)חהמשפט"לזכרודברים-כהןחיים"פרידתן'דראו40

,כהן'הלחייטזכרתספר"ל"זכהןחייםהשופטשללזכרודברים-חייםומורהדרךמורה"
.83'בע,2הערהלעיל

לעיל,כהן;5(ו"תשל)זמשפטים"משמעתלתא-נאמנהפרשנות"כהן'ה'חגםראו41
.289'בע,14הערה

מעשייםצרכיםהמכפיףאדםהמציין,גנאישלכתואר,"נפשיפה"כהןלחייםקראופעםכאשר42
."נפשמכועריאוהבאיני,כןאכן":והוסיף,גדולהמחמאהשזאתאמרהוא,מופשטיםלערכים
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ויכוחשלבסופו.ונצחיישןהואצדקלביןמשפטביןהראויהיחסעלהוויכוח
מישיהיהיכול,בהתאם.מידהשלענייןשהכול,היאהנכונההתשובהכינראה

,ויאמרשיוסיףיכול,כךאם.הראויההמידהמןחרגכהןחייםהשופטכישיאמר
משופטיםכולומורכבהיההמשפטביתאילוהמשפטלמערכתטובזההיהלא
להוסיףיש,כךאם,אולם.יציבפחותנעשההיההמשפטשאז,כהןחייםכמו

רקולוהמשפטבביתהיהאילולאהמשפטיתלמערכתטובזההיהלאכי,ולומד
.אנושיפחותנעשההיההמשפטשאז,כהןחייםכמואחדשופט

דברסוף.ר

לאהוא,שבעיםבןבהיותו,החוקבמצוותהמשפטמביתפרשכהןחייםכאשר
לוהיה.ויכולשנתבקשככלהציבוראתלשרתהמשיךהוא.בביתולנוחהלך
שמואתנתןהוא.מידותוטוהרארםלזכויותחתללאלוחםשלבציבורשםכבר
וחברהמדינהבעניינישלוהמעורבות.ללבוקרוביםשהיוחברתייםלארגוניםוידו

ביקשההתקשורתכאשר.התקשורתידיעלמחוזרהיההוא.ורחבהעמוקההייתה
,טעההמשפטביתלדעתואם.הכתובתהיההוא,ואמיצהעצמאיתדעהלשמוע

הוא.בציבורהדהיהלדבריו.בכתבאופהבעל,דעתואתלהביעהיססלאהוא
לשמוע,עצתואתלבקש,לרגלאליועלופרטייםואנשיםציבוראנשי.השפיע

במשךכך.רחבהבידמעצמונתןהוא.השראהאוהכוונהממנוולקבלדעתואת
.ומופתסמלנעשההואימיובסוף.ותשושחולההיהכאשרגם,שנהעשרים
.מוסדנעשההוא-לכךמעבר

באזכרות,קברומעלויפיםרביםדבריםנאמרו,ואחתתשעיםבן,נפטרכאשר

המשפטביתנשיא,ברקאהרןהשופט.לכבודושנכתבוובמאמריםלזכרושנערכו
חיים-במשפטגאונותישאם"כיואמר,"בדורוויחידאחד"לוקרא,העליון
הדמוקרטיהשליסודותיהאתהעמיק"הואכיהעריך;"במשפטגאוןהיהכהן

הנשיא,שמגרמאירהשופט."צפוןכוכבשימשתמיד"כיוהוסיף;"הישראלית
,לגבולותינומעבר,למרחוקיצאשמעו"כיציין,העליוןהמשפטביתשללשעבר

כינתה,כהןחייםשלקרובהידידה,גביזוןרות'פרופ."רביםויקרכבודלנווהוסיף
היודבריואשר"זעםנביא"שלתפקידמילאשהואואמרה,"מודלדמות"אותו

מורשתאחריומשאירכהןחיים":כךשלובלוויהאמרתיאני."אוהבתוכחת"
אני.תחליףלושאיןאדםאין,אומרים[...]גדולחללאחריומשאירגםהוא;עצומה
,בישראללחברהומצפוןמצפן,לאומיכמוסד,כהןלחייםכיוחושבסביבמסתכל

.מותועםהשאירכהןשחייםהמורשתעלדיברורבים.43"תחליףכיוםאין

השלושיםביוםשנישאודבריםוכן,כהןחייםשלהלוויהביוםשנישאו,ונוספיםאלהדברים43
(עורכות)יאיר'ואדאר'מ:העליוןהמשפטביתידיעללאורשהוצאהבחוברתכונסו,לפטירתו

רשימותוכן,אלהמדבריםחלק.(ג"תשס)1911-2002ב"תשס-א"תרע:ל"ז,כהן'החים
הערהלעיל,כהן'הלחייםזכרוןבספרופורסמוקובצו,כהןחייםשללזכרושנכתבונוספות

2.
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זמיריצחק

האמיתיתהמורשתפעמיםהרבה.כיסוילוישתמידלא.גדולביטויהיאמורשת
רחובאולכבודובניין,שמועלמכוןמאשריותרלאהיאציבוריתאישיותשל

יצירהאוחברתימסר,וחשובמקורירעיוןאחריומשאיראדםלעתיםאך.לזכרו
לעתיםקורהזה.זמןלאורךממנהליהנותאולהחכים,ללמודשאפשררוחנית

תרומהרקלא,בושישדיןפסקידומתחתלהוציאיכולשופט.שופטאצלגם

וניכרתקיימתשהשפעתוחברתימסראורעיוניחידושגםאלא,לחברהעכשווית

כללבדרךכינראה.ונשכחיםהולכיםכאלהשופטיםגם,אכן.רבותשניםבמשך

השופטיםאתשזוכריםרביםאיןהיוםכבר.קצרהואמורשתשלהחייםאורך
פסקיאתמצטטיםעדייןרחוקותלעתיםורק,בישראלהמייסדיםדורשלהגדולים

לאכברהבאבדורכיייתכן.בחברהממשישינוישהובילו,שלהםהגדוליםהדין
מפניישן.אלהשופטיםשלהמורשתמןכלוםולאכמעטהשטחפניעליישאר
שאף,יסודאבניכמו,ועומדתקיימתשלהםהמורשת,כןפיעלואף.תוציאוחדש

.הבנייןאתשמחזיקותוהן,לגובהבנייןהוקםעליהן,לעיןנראותהןאיןכי
.בישראללחברהקומותלהוסיףאפשרשעליהן,כאלהיסודאבניהניחכהןחיים
שהתפרקלאתר,הקיםהוא.היהדותשלמיוחדתתפיסההייתהכהןלחיים,ראשית

קרובההיכרותעלבנויהזאתיהדות.חילוניתיהדותשלמבנה,הדתיתהאמונהמן
התרבותאתלהתאיםיודעתהיא.היהודיהעםשלהארוכהלמסורתרבכבודועל

היהודיהייחודאתלשלבומצליחה,היהודיםבמדינתהעכשווייםלחייםהיהודית
.כזאתליהדותדוגמה,אישיבאופן,לשמשיכולכהןחיים.אוניברסלייםערכיםעם
שייכותעם,דתיתאמונהללאאף,יהודיייחודהרמוניבאופןלשלבהצליחהוא

הוא,ליהדותאדישיםשאינם,בישראלחילונייםיהודיםעבור.הגלובליתלחברה
הואזאתמבחינה.ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלהמהותאתמגלם
.דרךמורהלשמשיכול

.חוקכמדינתישראלמדינתשללתפיסהחשובהיבטהוסיףכהןחיים,שנית
מכנהרקלאהואהחוק,בישראלהחברהכמומפולגתבחברהכיומוסכםברור

אתלהחזיקשבכוחוהמרכזיהחישוקבעצםאלא,בחברההזרמיםלכלמשותף
לאהחוקאתתפסכהןחיים?החוקמהואולם.ומסודרשלם,אחדכגוףהחברה

,כמובן,היהלאהוא.צדקלעשייתכאמצעיגםאלאהסדרלשמירתכמכשיררק
ובנכונותלצדקשלובקנאותבולטהיההואאך.זאתבתפיסהיחידאוראשון
שלהרחבהכלל,לשיטתו.צודקתתוצאהאלשיובילבאופןהחוקאתלתמרן
,לפעםמפעם,מקוםמעטלפנותצריךהחוקשלולתכליתללשוןמלאהנאמנות
אפשרכמהעדהראההוא.בולטצדק-אילמנועכדינדרשאם,הכללמןליוצא
במדינתנדרשכך.וצודקלאישי,ואדישמנוכרהואשלכאורה,החוקאתלעשות

.צדקמדינתגםהיא,הנכוןבמובן,חוקמדינתשכן,חוק
מערכתלעיצובבולטתתרומהשהעלוהשופטיםביןהיהכהןחיים,ושלישית

התפיסהעלמתבססתזאתיחסיםמערכת.האזרחלביןהשלטוןביןראויהיחסים
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.הציבוראתלשרתחייבהשלטוןזאתנאמנותמכוח.הציבורנאמןהואשהשלטון
מתחקיים,אכן.האורחאתגםלשרתחייבהשלטוןלכן.מאזרחיםמורכבהציבור

חייבהשלטון.ביניהםלאזןהצורךמכאן.האזרחטובתלביןהציבורצורכיבין
.האיזוןאתלתקןאמורהמשפטבית,שוגההואואם,כראויהאיזוןאתלעשות
היהשבהןהרבותהשניםבמשך.הנדרשהאיזוןאתלעשותידעכהןחייםהשופט

היטבלמדהוא,לממשלההמשפטיוכיועץהמדינהכפרקליט,השלטוןמןחלק
ראויבאופןלהעריךלושאפשרווחושניסיוןרכשהוא.השלטוןאורחותאת
השלטוניותהטענותאתנכוןבאופןלשקול,השלטוןשלהאמיתייםהצרכיםאת

עלבהתאםולהחליט,ציבורייםלשירותיםנזקאוהמדינהלביטחוןסכנהבדבר
השלטוןשלעתיםידעהוא.האזרחזכויותלביןהשלטוןעמדתביןהאיזוןנקודת
נוטההואטבעישבאופןכשם,לציבורשייגרמוונזקסכנהבהערכתומטעהטועה
וההתפתחותההתחזקותעםיחד,כתוצאה.שלטונייםלצרכיםיתרמשקללתת
,לנועהחלההאזרחזכויותלביןהשלטוןעמדתשביןהאיזוןנקודת,המדינהשל

תרםכהןחיים.האזרחזכויותשלבכיווןויותריותר,השבעיםמשנותבמיוחד
.זהבכיווןלתנועהרבות

כמשפטהנתפס)המשפט,(התילוניבמובן)היהדותכי,בסיכום,לומראפשר

בחייומרכזייםאידאליםהיו(האדםכבודשללעיקרוןכביטוי)האדםוזכויות(צדק
,עדיפותסדרלקבועעליוהיהאם.זהעדיפותבסדרדווקאלאו.כהןחייםשל

המשפטאין",כדבריו.הראשוןבמקוםהאדםכבוראתקובעהיהשהואסבוראני
.44"במדינתוהאדםשלוהגנתוקידומו,רווחתו,כבודו,שלומולמעןאלאנלחם

.אנושיות(מוצלחשאינובתרגום)אוהומניזם:משותףמכנהישאלהלאידאלים
חיים.האדםשלהטובבאופיואמונהאינו,כהןחייםשלתפיסתולפי,הומניזם

ובכלעםבכל,אדםשבכל,משוכנעהיהאףהשואהובעקבות,כךעםהשליםכהן
אפשרכיהאמיןהוא,זאתעם.רשעלמעשימסוגלוהוא,הרעמןגםיש,מקום

דרךוגםהטובדרךגם,אכן.הטובבדרךולהנחותואותולרסן,האדםאתלחנך
זאת.בטובובחרת:האדםעלומצווהבאההומניזם.אדםכלבפניפתוחותהרע

.כהןחייםשלהראשיתהבחירההייתה
;באלוהיםלאמונהנולדהוא.מאמיןאדםמותועדונשארמנעוריוהיהכהןחיים

לתורתזאתאמונהעשההוא.באדםהאמונהאתבמקומהשםהואמבוגרכאדם
.אחריותשהותירהמורשתתמציתזאת.ומאודונפשובכלאותהועבד,חיים

.929,בע,16הערהלעיל,כהן44
שנערךכהןלחייםהאזכרהבטקסלהקרנהאולמרטעליזהידיעלשהוכן,כהןחייםעלסרט45

הראשוןבערבןגםהוקרןזמןולאחר)לפטירתוהראשוןהשנהביוםהעליוןהמשפטבבית
זנחכהןשחייםלומרבאהסרטשם."שמיםלשמאפיקורוס"בשםנקרא,(הטלוויזיהשל
,לתיאבוןכאפיקורוסלא,למקוםאדםשביןהמצוותמןוהשתחררבאלוהיםהאמונהאת

אתלשרתשיוכלכדי,כלומר,נעלהתכליתלשםאלא,שעהחיישלהנאותלעצמושמבקש
.האדםהוא,הכריאהנזר
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