
-המשפטבביתהציבוראמון
ולהרהוריל"ז1כהןחייםהשופטשללמאמרותגובה

*הציבוראמוןבמושגשלוהכפירה

**חשיןמישאל

מרבאתאםגם,רוחאישהיהכהןחיים.ומיוחדיחיד,אחד.אחדהיהכהןחיים
עיסוקלוביקשלוואולם,במשפטהיההעיקריעיסוקו.במעשהבילהעתותיו
שאךבאוצרזכהכהןחייםכי.ויחידכאחדבוגםעצמומכונןכהןחייםהיה,אחר
כלממנוקרןבוששכןזהואור.הגנוזמאוראור-בקרן:בוזוכיםסגולהיחידי
מיוכל,סביבותיוכלעלוכיסוזרמובגופושהיווחוכמהוחוםאורמעיינות.העת
שבקעההפנימיתהאמת.לרגעולו,הואגםזכה,ככתביוקראאוכחברתושהיה

שדבריודק-מכל-הדקההומור,מעצמהוהמתגלגלתהשוטפתהלשון,מדבריו
עודועלאלהכלעל.בדבריושהיווהיחידאותהמקוריות,בוטבלופה-ועלבכתב

.ויסופרסופר

יל

בשלשהיומההיואלהמיעוטופסקי.שכתבהמיעוטפסקיכהןחייםאתאפיינו
.עליהלהתפשרמוכןהיהלאכהןשחייםאמת,בושזרמהפנימיתאמתאותה

-2הפניםשר'נרופאייזן62/72ץ"בבגשכתבהמקוריותהדעתחוותבולטות

כשירותו-אי,דיוקוביתר-אדםשלכשירותוובסוגיית,"יהודימיהו"בנושא
כוונתנו.כךעלמפורשחוקבאיןלכנסתלבחירותמועמדותולהציג-אדםשל

,2002בנובמבר14ביוםשנערךהמשפטעתכתבשל14גיליוןהשקתבערבניתנהזוהרצאה*
.כהןחייםהשופטשללזכרוויוחד

.העליוןהמשפטביתשופט**
(בכרך,ג"תשס,עורכים'ואחברק'א)שמגרספר"הציבורבאמץכפירההרהורי"כהן'ה'ח1

365.
.(רופאיהןפרשת:להלן)2428טזר"פ,הפניםשי'נרופאיהן62/72ץ"בג2
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.3השישיתלכנסתהמרכזיתהבחירותועדתר"יו'נירדור65/1ב"לע,כמובן,היא
,ירדורובפרשת,שופטיםארבעהעלכהןחייםהשופטחלקרופאייזןבפרשת
והנשיאאגרנטהנשיא:לנושהיובשופטיםהגדוליםמןשנייםעלחלק,נזכור
חייםלוקנה-עמהם4אחריםורבים-אלהדיןפסקישניבזכות.זוסמןלימים
שנהנהשופט,מקצועימיעוטשופטאמרתיכמעט-מיעוטשופטשלשםכהן

enfant,לתיאבוןמיעוטשופטמעין-במיעוטלהיות terribleוהיה.המשפטשל
שום,מוסכמהשום,דברשוםלקבלשלא:באישיותווקשיחבולטאופיקוזה

מהתרשמותלהימנעיכולתלאאףלעתים.מאליהםכמובנים-שנתקבלהאמיתה

.תיגרלקרואכדי,להרגיזכדי,לגרותכדיאומרשהואדבריםאומרכהןחייםכי
עולםפעםכלבראכאילו.קדומהדעהכלבלא,וברורצלולדברכלראהכהןחיים
בן.מעמנובלכתוכהןהייםהיהואחתתשעיםכן.הראשוניותהיסודמאבניחדש

.וברוחבנפשצעירנער.ובחכמהבגוףואחתתשעים
ל,

כפירההרהורי"ושמוכהןחייםשלהאחרוןמאמדואלאותנומוליכיםאלהכל
תיגרכהןחייםקורא-הרטוריכוחוובמלוא-זהבמאמר.5"הציבורבאמון
הציבוראמוןאודותעלהכמיםובדבריבהלכהשביתהשקנתההשקפהעלידומניף

בראשיתאומרהואכך,כןכיהנה.השופטתהרשותשללקיומהחיוניכמרכיב
:דבריו

,העליוןהמשפטביתשופטיכלכנראהמסכימיםשעליהאחתדעהישאם"

שמגרהנשיא.הציבורבאמוןהשופטתהרשותשלהצורךבדברהיאהרי
במוסדותהאמוןעלמתמדתבשמירהכרוךהחוקשלטון'כיואמרוחזראמר

שלטון,דיוקליתר,אוהחוקשלטוןלהבטיחשכדי,אומרהווה:6'המשפט
;הזההשלטוןעולאתעצמועללקבל(הדמוקרטי)העםצריך,בעםהמשפט

.7"ובשופטיםבמשפטאמוןשירחשצריך,מרצונושיקבלווכדי
,מטהמעלה,ושמאלימין,צדדיומכלהציבוראמוןמושגאתהואשמנתחולאחר
:זולמסקנתוכהןחייםמגיע

:ולהלן365(3)יטד"פ,השישיתלכנסתהמרכזיתהבחתיתועדתר"יו'נירדור65/1ב"ע3

.(ירדורפרשת
ביתחברת74/494א"ע;113(3)להד"פ,הביטחוןשר'נקוואסמה80/320ץ"בגלמשלראו4

(3)יטד"פ,הפיסמפעל'נגונשיורוכיץ64/251א"ע;141(2)לד"פ,אהרוני'נהחשמונאים

286.
.1הערהלעיל,כהן5
606,610(4)מאד"פ,הדץיציבילשכת'נהכטמן87/433ץ"בבגשמגרדבקץאדברימתוך6

.604,608(מדץד"פ,שכתאי-כוכבא'נבארי89/506ץ"בבגוכן(רכטמןפושת:להלן)
.365'בע,1הערהלעיל,כהן7
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,השפיטהבשיטתהיאמיותרת'הציבוראמון'שלהקונצפציהכינראה"
הראשוןאניואין.ענייניםשלמגופםהדעתהסחתידיעללהזיקעלולהואף

ומןהמשפטבתורתזרונטעהיאשוואתורת'הציבוראמון'שתורתהטוען
.כליללנטשההראוי
השיפוטיתהסכימהמןזהאמתשנטישת,כזכור,טועניםהציבוראמוןחסידי

כשירותהשפיטהמתחת(המשוערהבסיסרקולא)הבסיסהסרתפירושה

אותהשיחזיקשכזהבסיסלמיןזקוקהאינההמשפטמערכת,לדידי.ציבורי
.8"מליפול

המשפטביתשופטיכל"ש,זומעיןסתירהנוצרהכיצד:וישאליעמודוהשואל
,הציבורבאמוןהשופטתהרשותשלהצורךאודותעלהםאחתבדעה"העליון
אלאעודולא,מיותרתקונצפציהאלאאינו"הציבוראמון"כיסוברכהןהייםואילו

כיצד?במערביחידיוהואבמזרחכולםשאלהזהכיצד?להזיקהעלולהקונצפציה
אולי?דבראותועלמדבריםהםאיןאולי?כךכדיעד-וזהאלה-הםחלוקים
וניתן?אלהשלציבוראינוזהשלציבורואולי?זהשלאמוןאינואלהשלאמון
מעשהעל,חוזהכריתתשלשאלהעלנסביםהםאיןהדעותחילוקי:לדברדעתנו
שלהגנטיהמערךעלנטושיםהדעותחילוקי.בפטנטיםכפייהרישיוןעלאונזיקין
כיצד.עצמההתשתיתעל,השופטתהרשותשלמהותהעצםעל,השופטתהרשות

?השופטתהרשותשלובניינהמניינהבהבנתדעותביןעמוקכהפערשישזה

זל

-במאמרוכהןחייםשמצביעוכפי;התשתיותבתשתיתהדבריםתהילת
שופטמפטריםאין-והענייניתהאישיתתלותו-אי,השופטשלתלותו-באי

שופט.אחרתאוכךישפוטכיהוראותמקבלשופטואין,אדוןשללרצונו

ביושרכרוכההשופטשלתלותו-אי.בלבדמצפונופיועלדיןפיעלפועל
מןלצדפניםנושאאינושופט.הנעלותמןמוסריתוברמהכפייםבניקיון,לבב

הניטרליות.לפניוהמתגוללבריבניטרליהואשופט.לפניוהמתדייניםהצדדים
כל.השופטבשיקוליאמוןהמעוררתהיאניטרליות.מוחלטתהיאהשופטשל

מתחייבאני":ולפיה,שופטשלבשבועתולהתמצותעשוייםועודהאלההדברים
משפטלהטותלא,צדקמשפטלשפוט,ולחוקיהישראללמדינתאמוניםלשמור

שהואתוך,אחתלאהמשפטביתעליהןעמדאלויסודתכונות.9"פניםלהכירולא
השופטשלוכלשונו.הציבורלאמוןדיבור-כחלףאלווניטרליותתלות-אימפרש

:דתות10לענייניהשר'נצבן84/732ץ"בבגברק

.387'בע,שם8
.השפיטה:יסוד-לחוק6'ס9

.141,148(4)מד"פ,דתוהלענייניהשר'נצבן84/732ץ"בג10
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באמוןהוא,תלויהבלתי,עצמאיתשופטתרשותשללקיומהחיוניתנאי"
.הדיןפי-עלצדקעושההשופטתהרשותכי,בכךהציבוראמוןזהו.הציבור

יחסמתןתוך,נייטרלי,הוגןבאופןנעשיתהשפיטהכי,הציבוראמוןזהו

הציבוראמוןזהו.בתוצאהאישיענייןשלאבקכלוללאלצדדיםשווה
הרשותתוכללאהציבוראמוןבלא.השפיטהשלהגבוהההמוסריתברמתה

."לפעולהשופטת
הגדולהרבניהדיןביתדייןהחל(העותראתבהייצגתיהקטןשאני)פרשהבאותה
כךלאכיהצהירהמשפטובית,המדינהשליומיוםבעסקי,בפוליטיקהידושולח
:במקומנוייעשה

אנשיםידי-עללוהמוצגתפוליטיתכבעיהעצההנותן,שופטכי,היאדעתי"
,אמת.השיפוטבמערכתהציבורבאמוןעמוקותפוגע,פוליטייםגופיםאו

בקלפיביטוילהןיתןהוא.משלופוליטיותדעותלהיותעשויותלשופט
הציבור.זהסגורלתאמחוץביטוילהןליחןלואסור.הבחירותביום

הואוכי,הפוליטיתלמסגרתמחוץיהאהשופטכי,לכךמצפהבישראל
כי,לכךמצפהבישראלהציבור.פוליטיגווןבהשישהבעהמכליימנע

להערכותיו(נסתראוגלוי,פרטיאופומבי)חיצוניביטויכלייתןלאהשופט

.11"השיפוטיתבהכרעההציבוראמוןאתלהבטיחניתןכךרק.הפוליטיות
:המשפטביתובלשון.הצהרתידיןפסקהמשפטביתנתןזודרךועל

ליתןרשאיואינופוליטיתבפעילותלעסוקרשאיאינושופטכמודיין"
פוליטייםגופיםאולאנשיםפוליטיאופיבעלותעצות(בסתראובגלוי)

אשר,השופטתברשותהציבורבאמוןפוגעתכזוהתנהגות.אליוהפונים
.2י"בישראלדייןשלמעמדואתתואמתאינהוהיא,עימהנמניםהדיינים

ל,
שופטיםכי,לכולברור.זודיןלהכרעתיסכיםלאאשרמאתנומייהאשלאדומה
הרשותלהרסיביאואףאולי,אנושהפגיעהיפגעובפוליטיקהידםישלחואשר

המערבשופטעלכהעדשמענולא,ואכן.כיוםלנוהמוכרתבמתכונתההשופטת
כשמןהיוופוליטיקהשפיטהטעםמה?כךומדוע.היומיוםשלבפוליטיקהעצמו
ישלחאשרששופט,הואהדברטעם?האתרשלבגבולויבואלאשהאחדוכמים

בניטרליותיפגע:השיפוטלפעילותהנדרשיםיסודבעקרונותיפגעבפוליטיקהידו
עצמולהעמידכאיסוריפגע,השופטתהרשותשללפעילותההכרחיתכהשהיא

.150-151'בע,שם11
.153'בע,שם12
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הרשותאתהמאפייניםהיסודעיקריבשארויפגע3ןפניםיכירחלילהשבובמצב
היומיוםבחיימעורבות-איושלניטרליותשלזהעיקרעל.היאבאשרהשופטת

ברור?אלהלכלהציבוראמוןשייךמה-הדבריםפניאלהאםואולם.כולנונסכים

בעצםשהרי.בפוליטיקהידוישלחאשרבשופטאמונוייתןלאשהציבורומובן
הרעההיאוזו,השופטתהרשותשלקיומהבליבתהשופטיפגעבפוליטיקהעיסוקו
הציבורבאמוןוהפגיעה,השופטשלהתנהגותובעצםהיאהרעה.נחשוששמפניה

אין;מסובבבבחינתהיאהציבורמאמוןהגריעה;מהתנהגותותוצאהאלאאינה
בהתמלא.אחרתולאכךעצמולנהגשופטהמחייביםיסודעיקרייש.הסיבההיא

עיקרימאותםבעיקרשופטיפגעכיופגיעה,בשופטהציבוריאמיןאלהיסודעיקרי
באמוןבפגיעהיהיולאוהתחילההעיקראולם.בשופטהציבוראמוןאבד~,יסוד

הפגיעהשלתוצאהאלאיהאלאהאמוןאכדן.היסודבעיקריכפגיעהאלאהציבור

מניפסטציהאלאאינובשופטהציבורשאמוןלומרניתן,מכאן.היסודבעיקרי
השופטתהרשותאתהיוצריםראשונייםיסודותבאותםיימצאהעיקר.לעיקר

בהקשרלעצמוגורםאינו,הציבוראמון,כןאם.אחרותמרשויותאותהומבחינים

.השופטתהרשותאתהעושיםהיסודותשל
התנהלותםבדרכיהואעיקר.היומיוםבחייהמשפטבתישלבפעילותםהדיןהוא

:למשל.התנהלותאותהעלתגובהאלאאינוהציבוראמוןואילו,המשפטבתישל

פוגעיםדיןעינויי.דיןפסקיבמתןאומשפטיםשלבשמיעתםקשיםעיכובים

תחילתעדשניםלהמתיןחייבדיןבעלאם.השפיטהבמערכתהציבורבאמת
מהשהרי.השופטתברשותאמונויאבד,הדיןפסקלמתןעדנוספותושניםהמשפט
מופיעאינוהצדקאם,לעצמואדםיאמרכך,השופטתהרשותהיאמצמיחהטובה
כיווןהשופטתברשותהציבוראמוןייפגעכאןגםואולם?זמןלאחראלאמיד

תוצאהאלאאינםהאמץהיעדראוהאמק.כהלכהנוהגתאינההשופטתשהרשות

תכוףבשינוי,למשל,הדיןהוא.השופטתהרשותשלנאותהבלתיהתנהגותשל
.14"עדיףאמת-ויציבאמת"כי,זמורההנשיאבעקבות,לומרמקובל.בהלכות
.השופטתברשותבאמוןלפגועעלולותלבוקרמערבתדירהמשתנותאמיתותואולם
כאןשגםאלא.אמוןלאבדן,ביטחוןלהיעדר,נחת-לאיגורםבהלכותתכוףשינוי
שלבהתנהלותהלעצמוחשובבעיקרוןלפגיעהמניפסטציהאלאאינוהציבוראמון

אלאאינוהציבוראמון.עצמואתהנושאהיבבחינתהואואין,השופטתהרשות
הואאין.השופטתהרשותאתהמכונניםהעיקריםמןבאחדפגיעהשלהשתקפותה

.השופטתהרשותשללקיומהיוצריסוד

ל,
,1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק77א'סהוראתאתנזכירזהבהקשר13

נסיבותקיימותאםבדיןמלישבעצמויפסולפלוניששופטלבקשרשאידיןבעל"שלפיה
."המשפטבניהולפניםלמשואממשיחששליצורכדיבהןשיש

.235,254בד"פ,רחנכאוס'ניוזנכאום46/376א"ע14
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כהעדדיברנו."ציבור",ושניים,"אמון",אחד:אלהמשנימורכב"הציבוראמון"
אתמבקשיםשאנו"ציבור"אותומהו:היאהנשאלתהנוספתוהשאלה,"אמון"ב

,לפגיעהיביאהמשפטבביתאמונושאבדןציבוראותומהו:דיוקביתר?אמונו
דעתמשאלילפיפועליםאיננושהרי?השופטתברשותאנושהפגיעהאףאפשר
בעצםעשויהציבורכי.מקשהמעשהעשויאינושהציבורזאתגםוידענו,קהל

כלהכולאתלרצותאפשרותאין,שהואמההציבורובהיות.ציבורים-ציבורים
,אנומנוונים-נאור15ציבורבאמרנובוודאי-ציבורבאמרנו:מכאן.הזמן
וגם.וענייןענייןכלשלבנסיבותיוולרצוילראויבאשרהמשפטביתלדעת,בעיקר

כךבוודאי.השופטתהרשותשלמכונןיסודמשמשהציבוראמוןאין,שוב,כאן
.זהבערבהמידהעליתרבונתפלששלאמושג,הנאורהציבורהמושגשלבהקשר

בתיאתהמלוויםהתקשורתלכלימיוחדמקוםנועד"ציבור"השלזובקדרה
נתקלים,לצערי.המשפטבתיעלהביקורתלכתיבת,בעיקר,היאוכוונתי,המשפט

.כביקורתעצמההמסווהברכילותאלאאמתשלבביקורתלאהמידהעליתראנו
לגלותנתקשהלאגםולעתים.השפיטהאתולאהשופטאתהסבהרכילות-ביקורת

שהופיעבמשפטהפסידאשרהדיןעורךאלינוניבטלשידוראולכתבהמבעדכי
באהבהשלאאובאהבה-ביקורתנקבלכי,אניגםאומרוכך,לומרמקובל.בו
.השופטלגוףולאהשפיטהלגוף.הענייןולגוףהוגנתביקורתשתהאובלבד-

ולאראויהבלשוןתהאהביקורתכינצפהועוד.האדםלגוףולאהענייןלגוף
.במקומותינו16,לעתים,כמקובל,משתלחתבלשון

Baker%בפרשתFramdhuterהשופטשלהידועהאמרתוונשניתחוזרת

~rr

.לבדוהואהציבוראמוןאלאארנקולאחרבלאלשופטלואיןשלפיה17(,
:המקורובלשון

couftts authority - possessed of neither the purse nor the710"

moral5'11תןsustained public confidence0תsword - ultimately rests

."sanction

:מזומנותלעתים-ארנקאולילהןיש.חרבלהןאין,אחרותרשויותשגםאלא

וכךהממשלההיאכך.הציבורבאמתבעיקרןהלתלויותואולם-ריקארנק
נדע.בארנקולאבחרבלאקוניםאיןהציבוראמוןאת,מקוםמכל.הכנסתהיא

מייחדאינוהאמוןנושאכי,הציבוראמוןדוקטרינתדחסידיאליבאאף,מכאן

ודברי,477,520(2)כגד"פ,הפטםשר'נשליט68/58ץ"בבגלנדויהשופטדברידאו15
מ"בעקבלניםמהנרפיםראם92/105א"בעברקהשופטדברי;600'בע,שם,אגרנטהנשיא

ד"פ,הביטחוןשר'נרסלר86/910ץ"בג;189,205-207(מע5ד"פ,עילית-נצרתעירית'נ
פרשנות:בכרך,ג"תשנ)במשפטפרוונותברק'א;(רסלרעניין:ולהלן441,481(2)מב

.424-425(החקיקה
ביתעלהלגיטימיתהביקורתגבולות"שיחרב;610'בע,6הערהלעיל,רכטמןפרשת16

.271(א"תשס)1המשפט"האכיפהורשויותהמשפט
17(1962)691.01.582,Baker % Carr
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אתדווקאמייחדהאמוןנושאכילטעוןניתן:הואנהפוך.השופטתהרשותאת
הן-הןהאחרותהרשויותדווקא.לעתמעתלבחירההעומדותהאחרותהרשויות
.אגבבדרךאךאמרנוזאתכלואולם.העתכללאמוןוהזקוקותהנדרשות

,4

,ולמעשהלהלכה,אינוובשופטיםהמשפטבביתהציבוראמוןכיכאןעדראינו
"ציבור"הביסודהואוכך"אמון"הביסודהואכך;השופטתהרשותשליוצריסוד

או-הציבוראמוןכיכהןחייםהשופטעםאפואנסכים.=הציבוראמון"שב
ראויההבלתיאוהראויהמהתנהלותםנגזרותאלאאינם-הציבוראמוןהיעדר
.השופטתהרשותשלמכונניםיסודותהםאין.המשפטבתישל

היאעובדה.העלילהמקצתאלאאינםכהעדשאמרנוהדבריםשכלאלא

עלעלהבולדושכנושאהשופטתברשותהציבוראמוןנושאכי,להכחישהואין
הראשונותבשנותיהעליושמענולא.האחרונותבשניםבעיקרהלאומייומנוסדר
היהכך.בלבדרחוקותלעתיםאלאשמענולא-שמענוואם;המדינהשל

בשנותואפילוהשבעיםבשנותכך,השישיםבשנותהיהכך,החמישיםבשנות
ונושא,הציבוריבשיחתפניתנתחוללהלפתע-שכמואפואאירעמה.השמונים

נעשתהבישראלהחברה,אכן?האחרונותבשניםיומנוסררעלעלההציבוראמון
הציבוריתוהאווירההחשיבותבמעלותעלההשקיפותנושא,יותרפתוחהחברה

יצאהלאהשופטתוהרשות,בכללהציבורבחייכך.ויותריותרביקורתיתנעשתה

הציבוראמוןבנושאהיתרלעיסוקהעיקריהטעםזהאיןכידומהואולם.נקייה
.השופטתברשות
עלתהלאהשופטתברשותהציבוראמוןשאלתכיילמדנומקרובבדבריםעיון
,הנזיקיןבדיןולאהחוזיםבמשפטלא-עלתהלאהנהעד,מקוםמכל

נושאיםאלהנושאים.העונשיןדיןשלבפירושוולאהרוחניהקנייןבהלכותלא
גםעצמםמילטולאהמשפטובתי,השופטתהרשותשלבעיסוקההםקלאסיים

שאלתואולם.ואחריםאלהבמקריםדיןהכרעותעל.שנמתחהמביקורתבעבר
עלתההיכן.כללבהםעלתהלא,לעצמהכשאלה,השופטתברשותהציבוראמון

בפליליםהענישהבמשא:אלהעיקרייםנושאיםבשניעלתההשאלה?השאלה
.חוקהבנושאיבעיקר,הציבוריובמשפט
המשפטשבתיכךעלהאמתונפגםביקורתנתעוררה,בפליליםלענישהאשר

ולעניין.למיניהןמיןבעברותבעיקר,מסוימותבעברותראוייםעונשיםגוזריםאינם
-ץ"הבגאת,לענייננו-המשפטבתיאתהמבקריםביקרו,השקתיהמשפט

שניתנובנושאיםמחליטשהואכךעל,דהיינו,לולאבנושאיםמתערבשהואעל

בייחוד.המבצעת18והרשותהמחוקקתהרשותשללהכרעתןהמבקריםלדעת

.469'בע,15הערהלעיל,רסלרעניין18

497ד"תשסן'טהמשפט



חשיןמישאל

מעמד19-זכותלהוכיחהצורךשללמעשהביטולולאחרהביקורתוגברהרבתה

שליתרהתערבותעלהביקורתבצדכי,לצייןמעניין.השפיטותתחוםהרחבתועם
:והיא,הפוכהלתופעהאנועדים-המבקריםלדעת,לולאבעניינים-ץ"בג

טועניםאלה.יתערבכילוהיהשראויבמקוםמתערבאינוץ"שבגכךעלביקורת
מהתערבנמנעץ"שבגעלטועניםואלה,לולאבענייניםידושולחץ"שבגעל

בשאלותזוביקורתכי,אעירבסוגריים.בהםיתערבכילוהיהשראויבעניינים
שלוששביןביחסיםהבנה-ואיבורות-תמידלא-לעתיםמוכיחההחוקה
בהתרכזותההואעתהענייננו.עתהענייננובכךלאאך.במדינההשלטוןרשויות

נושאיםבשני-המשפטבבתיהציבוראמוןבנושאובעיסוק-הביקורתשל
.החוקהובשאלותהענישהבנושא:שהזכרנואלה

אליהןהלשמושכותאלודיןחטיבותשתיהמאפייןומהו,אירעכךמדוע

דיןחטיבותשבשתי,היאלשאלההתשובה?הציבוראמוןבנושאביקורתאש
בחומרת-ענישהבנושאי:מדיניותבקביעתהמשפטביתשלידולורבאלו

במעשיהמשפטבתישלהתערבותםעומקבשאלת-חוקהובנושאי,הענישה
שלבפעולתהאקטיביזםהיעדראואקטיביזםזאתלכנותנוהגיםבימינו.השלטון
פונג-פינגמשחקמעיןנערך,בהםבעיקר,אלהנושאיםבשני.השופטתהרשות

הרשויותלביןהשופטתהרשותבין-פונג-פינגולאמשחקלאשאינו
עלוהחליטההענישהבנושאהמחוקקתהרשותהתערבה,למשל,כך.האחרות
התערבהכאןגם,חוקהלנושאיאשר.20מיןבעברותמינימוםעונשילהטילהחובה
בנושא,למשל,כך.המשפטבתילפסיקתבתגובהחוקיםוחוקקההמחוקקתהרשות
.21ל"לצהישיבותבניגיוס

ל,
אלהבתחומיםהציבוראמוןהאם:ונשאל,הציבוראמוןלנושא,לענייננונחזור
הייםשלכמשנתוהואמזיקיסודאףאומיותריסודהאם,חוקהושלענישהשל
זרימהשלקיומהעללחלוקנוכללאכיודומה,מקרובבדבריםנתבונן?כהן

לאמוןדיבורחלףוהוא-הציבוררוחכהלכילכנותשניתןמהביןהדדית

הטבחאירועלבריקתהחקירהועדתראש-יישב'נגלביט94/4812ץ"בג;497-498'בע,שם19
.573,595(3)מחד"פ,בחברון

לא,בוהמגויותהמיןבעברותאדםהורשצאם,1977-ז"תשל,העונשיןלחוק355'ספיעל20
,המשפטביתהחליטכןאםאלא",עברהלאותהשנקבעהמרכיהעונשמרבעעונשויפחת

."בעונשולהקל,שיירשמומיוחדיםמטעמים
להצעתההסברדברי;481(5)גבד"פ,הביטחוןשר'גרובינשטהן97/3267ץ"בגראו21

,(השעההוראות)(אומנותםשתורתםישיבותלתלמידישירותדחיית)ביטחוןשירותחוק
אומנותםשתורתםהעיבות=לתלמקביטחוןשירותדחייתחוק;2889ח"ה,2000-ס"תש

,אומנותםשתורתםישיבותלתלמידישירותדחייתחוק;2001-א"תשס,(השעההוראות)
.2002-ב"תשס
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ודומה,לביןביןסימביוזהיש.השופטתהרשותשלהכרעותיהלבין-הציבור
.הייתהלאכמוהדדיתזרימהמאותהנתעלםכיראויולאנכוןלאזהיהאשלא
דרךעלהםואסורים,הציבוראמוןאחרילרדוףהמשפטלבתילהםאל,אכן
.החוקשלהראויולפירושוכשופטיםלהשקפתםהמנוגדותהכרעותלהכריעזו

רואותעיניהם.בהםוהעםבעםהם.יושביםהםעמםבתוךהמשפטבתיואולם
.השליחותמושגשלהרגילבמוכנוהעםשליחיהםאין,אכן.שומעותואוזניהם

החללמןשבאוחייזריםהםאין,בעתבה.העםנציגיהםאין,הכנסתכחברישלא
בתוככיהםחיים;העםשפתהיאשפתם.האוטומטיהמחשבדרכיאינןודרכיהם

צדקלעשותבצורך,העםבצורכיעצמומזיןעושיםשהםוהצדק;העםהם;העם
וכשם.המקוםושלהתקופהשל,העםשלהםתוצר.מסויםובמקוםמסויםלעם

השופטיםאיןכן,מגופולצאת-רוצההואאיןאףאפשר-יכולאדםשאין
.העםמןלצאתרוציםהםואיןיכולים
תחומיםובאותם,בעתבהואולם,קשיחחומרבשופטיםבהםיש:כןאכן
הענישהנושאאתהזכרנו-"ציבורי"דעתשיקולהמשפטלבתיניתןשבהם
ולטוחמשמועאוזניהםלאטוםהמשפטלבתילהםאסור-החוקתיהנושאואת

אמוןרדיפתפירושואיןזהבהקשרהציבוראמון.סביבםאשראתמראותעיניהם
לרצותהמבקשיםמשרתיםהמשפטבתיהיומשל,הואהציעוראמוןבאשרהציבור

בציבורהנשמעותלדעותדעתוליחןשלאיוכללאהמשפטביתואולם.אדונםאת
לסוגיהאפשריותובהכרעותלפתרוןבדרכיםמחשבתואתולהפרותלהזיןכדיולו

.מחולייתוהמתמלאבוראינוהמשפטבית.בהלהכרעהלפניוהעומדתהציבורית
.לו-חוצהממקורות,טיפין-טיפין,אטית,תמידיתלהזנההואנדרש

.בוחלקיםאוהציבוראתלרצותכדימעשהלעשותהואאסורהמשפטבית
יכריעלאהמשפטבית.שבציבוררוחמהלכיהמשפטביתיתעלםלאבעתבה
לאזהיהאלאואולם,אלהרוחהלכיפיעל-בדץלהכריעהואאסור-בדין

,ירצהאםגם:כןעליתר.היולאכמומהםלהתעלםלונאמראםנבוןולאאנושי
הענישהלרמתבאשרהואכך.רוחהלכימאותםלהתעלםהמשפטביתיוכללא

ונזהירשנדעובלבד,המשפטלביתהואנדרשהציבוראמון.חוקהשלולסוגיות
המשפטביתלהכרעותהציבורשלבהסכמהלאאנומדבריםכיהיטב-היטבעצמנו
כי;לשקולצורךשישכלבדעתושוקלהמשפטשביתבכךהציבורכאמוןאלא
תחומיםבאותם,כמובן,והכול;לבחינההראוייםאפשרייםפתרונותכלהואבוחן

השופטתהרשותשלהכלליתולמדיניותההמשפטביתשלדעתולשיקולהניתנים
.והשרירותהרשעפניעלהמשפטובהשלטתהראויהצדקעשייתבמלאכת

יעקב.למצריםבנימיןאתעמהםיביאוכימאחיודרש,יוסף,לפרעההמשנה
יהודהלואמר.מסירובובולחזורלשכנעוניסווהבנים,מבנימיןלהיפרדסירב
:לאביו

גםאסהנםאנחנוגםנמותולאונחיהונלקהונקוטהאתיהנערשיחה"
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אנכי:סטנו

~~

לשיךוהצגסייאליךהייאתיולאאםתבקשפומידינו?ך
.22"סיסיםיללףוסלאתי

היוצאותדיןלהכרעותוהערבההאחראיתהיא-היא:השופטתהרשותהיאכן
כלולאהציבורבאמוןהצורךלא,הסופות-כל-בסוף.דיןיבקשווממנה,מלפניה
-בטענהיישמעלאושופט,פקודהביוםלשופטלויעמדואחרחיצונישיקול
.הציבוראמוןאתולשקרלשמורהצורךבשלשעשהמהעשהכי-במובלעולו

הואנותןממילאובפועלו,יושבהואעמובתוךמשפטבית:אמתזוגםואולם
הואשאסור,כולנונסכיםדומהכךעל.סביבולאשרגם,במודעשלאולו,ביטוי
לעתלעצמוכשיקולבוהציבוראמוןאתשיקוליובמנייןלהביאהמשפטבית

.הדיןהכרעת
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