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ביתבנייןהקמתעם.והשופטתהמבצעת,המחוקקתהיינו,שלטוןרשויותשלוש

השלטוןרשויותשלושפועלותבהאשר,מושלמתשלטוןקריתתיווצרהעליוןהמשפט

..מרעותהאחתרשותשלוהחזותיתהענייניתוהפרדתהעצמאותהתוך,העליונות
הכנסייהשלדייריהאנובובמבנההרוסיםבמגרשהעליוןהמשפטביתשוכןכיום
לארץלרגלשעלולצלייניםאכסניהלשמשכדי,שנהכמאהלפניהוקםהבניין.הרוסית
,הבריטיהמנדטתקופתמראשיתהאמורבבנייןממוקםהעליתהמשפטבית.הקודש
בבנייןפעולתואתלפעולהעליוןהמשפטביתהחלמאזשנה70-כשלרצףישהיינו

.האמור
מסוגלאיננוהוא,לצערנו,אולם.הקייםלבנייןורגשיתנפשיתזיקהספקללאלנויש
מעיקרונועדשלא,והבנייןגדלוהצרכים,השתנההפעילותהיקףכימטרתואתלשרת

מקוםאין,למשל,כך.הדרושהבצורהלמטרתומותאםאיננו,המשפטביתשללקליטתו
במחסניםמאוכסניםאףומקצתם,שוניםבחדריםמפוזריםמספרינווחלקלספרייהנאות
הרחק.,צריםבחדריםמצטופפיםהמתמחים.הספרייהלהגדלתאפשרותכלואין

.גרועיםבתנאיםפועלוהמנהל,נוחיםאינם,לאחדפרט,המשפטאולמות;ממאמניהם
מלפניהיוצאהצדקשלומידתוהמשפטשלאיכותוכיהיאהשופטיםשלאמונתם

פיעלנמדדואיננו,שוכןהמשפטביתבוהמקוםמןמושפעאיננו,השיפוטערכאת
אףעלהנוכחיבמקומולשכוןממשיךהיההמשפטובית,כןעליתכן.צורתו

השלטוניתהרשותנותרזהמשפטשביתולמרותלייעודוהבנייןשלהתאמתו-אי
.בנייןלוהקימהלאהמדינהאשר,היחידה
וחשוקהשלטוןרשויותביןהמשפטשלמעמרומבחינתכימעינינונעלםלא,זאתעם
הרשותעםבריבולצידולעמודהשופטתהרשותשלבכוחה,האזרחשלאמונתו

פנימראיתבגדרשהםחיצונייםלביטוייםחשיבותגםיש,אחראזרחעםאוהשלטונית

השיפוטיתלערכאה,השלטוןרשויותיתרבין,שווהמעמדהענקתכגון,הדברים

אתיבטאהמשפטביתשלשמיקומוכךעלדגששמנו,כןעלהמדינהישלהעליונה

.העליונותהשלטוןרשויותביןמעמדו
,וולמטרה,לשאובשלאהברורברצוןלוותההמשפטביתאתלבנותההחלטה

חשבוןעלמוקםאיננוהעליוןהמשפטביתבניין.הציבוריתהקופהמןכלשהיבצורה
הרבהבנדיבותה.המדינהלאזרחי,אחתשחוקהפרוטהולו,עולהאינוכי,המסיםמשלם
,המנוחהרוטשילדדורותי'הגב,בראשהשעמדהמישלובעיקר,רוטשילדקרןשל

ולפיתוחולריהוטוהמשפטביתלהקמתהדרושהמלאהסכוםאתלתרוםהקרןהסכימה
למעלהלפניהידועהנדיבהחלבהמפוארתמסורתבכךהמשיכההיא.סביבוהשטח
אתתרםעת,ל"זרוטשילדדורותישלבעלה,הנדיבשלבנוהמשיךבה,שנהממאה
הקרןמפעליבכלרוטשילדיעקבהלורדכיוםממשיךובה,הכנסתבנייןלהקמתהכסף
פרסי,בירושליםלמוסיקההמרכז,החינוכיתהטלביזיה,הפתוחההאוניברסיטה)בארץ

.(רביםתחומיםועודלמדערוטשילד
מבנההקמתשלמימוןבגדרשהיא,זוכגוןתרומהלקבליכולהשהמדינהמובןאך

ידכדוגמת,כלכליתמעורבותוחסריוקרתימגוףורקאך,שלטוניתלרשותהמיועד
.הנדיב
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ותשומתמרץהשקענו,הבנייןבהקמתהכרוכיםהרביםובפרטיםהאדריכליבתכנון
ייפתחהבניין.סיומהלקראתרבבקצבעתהמתקרבתהמשפטביתשלהקמתו.רביםלב

הסגל,השופטים,השלטוןרשויותראשיבמעמד,1992בסתיושיתקייםבטקסרשמית
הקהילייהמתוךאורחיםומספר,הנדיבידוראשירוטשילדמשפחת,הדיפלומטי
.לארץמחוץהמשפטית

;החוקלשלטוןחזותי-אדריכליסמלמעין,חיינולמציאותיוסיףשהבנייןמקוויםאנו

העליוןהמשפטביתבנייןישמש,כמתנהב"לארהניתןהואשאף,ב"בארההחרותכפסל

,הפליהללא,ומיןדת,גזע,מוצאמכללאזרחיםוצדקמשפטלעשייתנאמנהכאכסניה
.העצמאותמגילתברוחזולעשייהוכסמל

הדיניםכליסודמתמציתהמשפטיתשההכשרהאומשפטיחינוךשלמושגקאםהאם.א
?והמשפטים

האם-התנהגותודרכילערכיםבהכוונהאוערכיתבמשמעותטעוןחינוךהמושג.ב

ללימורמעבר,לכלולצריכהלמשפטיםהספרובבתיבפקולטות,המשפטיתההכשרה

?הםאילוכןואם?ערכחםיסודות,הדיןעורכישלהאתיקהכללי

?ערכחםיסודותאותםלהקמתצריכיםלדעתךכיצד.ג

שלפורמלימלימודיותרועמוקיותררחבמושגהוא"משפטיחינוך"כימאמיןאני
הנורמותשלבהכרהמתמצהואינוומלואועולםחובקהמשפטיםמקצוע.בלבדהדינים

עמןבהזדהות,הנורמותשלבהבנתןעיקרו.המשפטיתהמסכתנרקמתמהןהמשפטיות
.ובהפנמתן
עםבמינומיוחדמפגשהוא.האדםוהבנתהאדםהכרת,חייםהשקפתמבטאהחוק

האדםבניאובכללותהוהחברהשהמדינהאירועכלועם,אפשריתאנושיתהוויהכל
.ממנהחלקמהווים,מרכיביהשהם
דרךלאימוץאדםשלולחינוכוהמשפטיתהמחשבהלפיתוחרקלארבהחשיבותיש
,הכלכלייםהתהליכיםובהכרת,ההתנהגותבמדעיהבנהלטיפוחגםאלאמשפטיתניתוח

להבנתרבהלבתשומתלהקדישיש.הפרטושלהכללשלהמשקאתהמניעים
תפיסותינושלברזלצאןנכסישהןהערכיותולנורמותהמשפטשלהפילוסופיה
.המשפטיות
מולאולם,אפשריתבלתימשימההמתוארההיקףרבכשילובלראותניתן,לכאורה
אני,בלבדהחוקשלותוכנונוסחולימודעלבשקידהשביטוייהיותרהדלההחלופה
,יותרעשיררוחניומטעןיותררחבההשקפהשלהמשפטיםלתלמידיבהקנייתהתומך
שלתוכנולימודשלהצריםהפורמלייםהתחומיםמןיחרוגהמשפטישהחינוךבאופן
.הדין

בנושאיםלדיוןבאןלהיכנסמתכווןאינניהרי,המומלצתההוראהלשיטתאשד
אישיםבהנחייתגרולותלאדיוןבקבוצותתועלתישכיאעיר,זאתעם.דידקטיים

ומןהערכייםהיסודותמןלתלמידיםלהנחילביכולתםאשר,המשפטבתחומימנוסים

.המשפטיתהמסורת
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באילו.אחרותבהשהותובלההתחומיםבכמהעצמחיתרשותאיבההשופטתהרשות
?אלהשאצניםומהםזהבתחוםלשינועםלהביאהראוישמןלךנראהתחומים

מתבטאאשרהדואליהמבנהשלמיסודולקראתעתהצועדתהשופטתהרשות
.ארגוניותבהכרעותהעליוןהמשפטביתלנשיאיותרמבוסספורמלימעמדבהקנחת
תהיהלפיהואשר,בכנסתבדיתעתההנמצאתהמשפטבתיחוקלתיקוןלהצעהכוונתי
,השיפוטמערכתבתוךמסוימיםלמינוייםהעליוןהמשפטביתנשיאהסכמתדרושה
.המשפטבתיומנהלנשיאסגן,נשיאלמינףהיינו

יגלוהשופטיםאם,הזמןבמשךויתפתחיוסיףאשרמתהליךחלקבכךרואהאני
.בכךיותררבענחןבעתיד

מצרמהם,טפטים"לבחירתבועידההעוסקיםוכתבותמאמריםמתפרסמיםלפעםמפעם

.רבהבדיסקרטיותפועלתהועדהכיהרושם
הגבלההדיןעורבילשכתמקרבהבאיםהועדהחבריעללהטילהראתמןלאהאם.א

פתםלמשואהחששמןולו,העליוןהמשפטביתלמצט,המשפטבבתיהופעהבפת

?מופרציםהםשבפחתםהשופטיםאצל-צ"מהבלהגואפילו-

וכיצדצקיהםממליצהשהיאלפסמועמדיםאצלבודקתשהוועדההחשודיםמהם.ב
?זובדיקהעורכתהיא

?הציבורבפתלמינויהמאנמייםבהצגתפגםח"האם.ג

?המועמדיםשמותשלמוקדםבפרסום,למשל,בהליךפומביותליתרמקוםישהאם.ד

?שופטיםלבחירתמההליכיםרצוןשבעאתההאם.ה

היא,אצלנוהנוהגתהשופטיםבחירתשיטתהחנו,"שופטיםלבחירתהועדה"מוסד
העולםבארצותהמקובלותהשיטותבין.שלנוהמשפטשיטתשלהיפיםההישגיםבין

השיטה.השופטשלתלותו-לאיהשאיפהאתהמבליטהמשוכללתשיטהזוהי,החופשי
הרשותראשהיינו,הנשיאבה,ב"בארההפדרליתבשיטההנוהגתמזונבדלתשלנו

הרשותמןחלקשלהיינוהסנטאישורהטעוןמינויהשופטאתממנה,המבצעת
,הממשלהחברשהואנסלור'צהלורדידיעלהשופטמתמנהבהבאנגליהאו,המחוקקת

ב"בארהמדינותבמספרהנוהגתהשיטהמןלהבדילאו,פוליטיתאישיות,אומרהווי
והענייניםהחיצונייםסממניהםכללפיהדומותבבחירותהשופטיםנבחריםבהן

במימוןהצורךבעקבותמחוייבויותמכללאנוצרותבהןואשר,פוליטיותלבהירות
חלףוסלתיבהרכבומאוץגוףידיעלבחירהמציגהשלנוהשיטה.הלחירותמערכת
הבחירהבהחלטת.בלעדימכריעכוחהשלטוןמרשויותרשותלאףאיןבו,במהותו

הרשות,המבצעתהרשות)בבחירהלגיטימיענייןבעלשהואגורםכלמשתתף
.(הדיןעורכיולשכתהשופטתהרשות,המחוקקת
תמידבתוכם,העליוןהמשפטביתשופטישלושהכולליםהועדהחבריתשעה
לקדנציה,העליטהמשפטבביתחבריהםידיעלהנבחריםנוספיםשופטיםושניהנשיא

ידיעלשנבחרנוסףושרהועדהראשיושבשהואהמשפטיםשר;שניםשלוששל
חבריושניחשאיותבבחירותהכנסתמליאתידיעלשנבחריםכנסתחברישני;הממשלה
שלוששללתקופהזאתאף)הלשכהמועצתידיעלחשאיותבבחירותשנבחריםהלשכה
.(שנים
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הטובהמועמדלבחירתשאיפהוישהמעונייניםהגופיםכלביןאיזוןנוצרכןכיהנה
,ביותרהטוביםרקיצטרפוהמערכתאלכיבכךבוודאימעונייניםהשופטים:ביותר
הראותנקודותביןהאיזוןעלמוסיפהגווניותם-רבאשרהאחריםבגורמיםהציןוהוא

אופיועקבמאתנונדרשהדבראך,השאלהכלשון,דיסקרטייםאכןהםהדיונים.השונות
הוויכוחיםואתתכונותיואתברביםשיציגולכךכללבדרךיסכיםלאמשפטן.הנושאשל

מעונייןשהואהידיעהומפרסוםמועמדותומהצגתיירתעפעילדיןעורך.התאמתוסביב
לפרנסתונזקבכךיהיהייבחרלאשאםברורהרי.לשופטלהפוךכדימעבודתולפרוש
.ולשמו

ועדתידיעלראיון,דעתחוותאיסוף:המועמדיםשליסודיבסינוןצוסקתהועדה
אובייקטיביםלנתוניםהתייחסות,לשיפוטלמועמדיםבהשתלמותהשתתפות,משנה

הופעה,מדעיתכתיבה,למערכתמחוץשיפוטיניסיון)האישיתהיכולתאתהמשקפים
.(ההופעהואופןבמשפטים
עיקריותלתכונותהועדהשלהלבתשומתאתהממקדתבדיקהשיטתפותחה
,משפטיתבקיאות:היתרבין,הןואלו,הדעתחוותנותניאתומכוונתלבדיקההראויות

סוגיותשלניתוחוכושרמשפטיתתפיסה,השוניםהמשפטבתחומיגווניות-רב
כושר,בכתבוענייניבהירניסוחכושר,המשפטיהחומדבהכנתיסודיות,משפטיות

,חריצות,דייקנות,בעבודהסדר,וניהולארגוןכושר,פהבעלוענייניבהירניסוח
סובלנות,הדעתישוב,הכרעהכושר,בעבודהוהספקיעילות,ותכליתיותענייניות
,אחריםעםטובקשריצירת,בלחציםעמידה,נפשישקט,יציבות,סבלנות,ופתיחות
ותק,תדמית.אופקיםרוחב,לשפיטהמוטיבציה,וחכמהתבונה,אישימוסר,הגינות
,שפותוידיעתאחרתפורמליתהשכלה,פורמליתמשפטיתהשכלה,משפטיוניסיון
אומשמעתיותעבירותוקיוםונפשיתגופניתבריאותמצב,גיל,ציבוריתפעילות
.פליליות

דיןלסדרהמיעצתהועדהשלהמלצותיהבעקבותהאזרחייםהדיןבסדרינתחדשמה

?אזרחי

כדיהאזרחייםהדיןבסדרימהפךמעיןעלבשעתוהמליצהאזרחידיןלסדרהועדה
תהינה,העובדתיתהבחינהמן,הדיןבעלישעמדותכךלידיולהביאהדיוןאתלייעל

אשרתצהיריםאובתצהיותלווהתובענהכיהצענו.משמעיותוהדברורות,מגובשות

ההגנהכתבילווהלכךבדומה.תובענהנשענתעליהםהעיקריותהעובדותאתמאמתים
לידילהביאביקשלאשהוצעההסדר.הנגדיתהעובדתיתהתיזהאתהמציגיםבתצהירים

לכךורקאךהיתההכוונה.כתוביםבתצהיריםביטויןימצאוהצפויותהעדויותשכלכך
ידיעהעלהמבוססאחדתצהירידיעלתכוסהדין-ביבכתביהמוצגתהעובדתיתשהתיזה
הישירהידעמןשואבהואבהםקטעיםבאותםאו,עצמוהדיןבעלשלזהיהיה,אישית

נשענתעליהןהעוברותמערכתאתמכסיםאשרנוספיםתצהיריםעל,אחרמישהושל
איןבהןלנסיבותולהתייחסופתרונותכללהגםשההצעה,כמובן.ההגנהאוהתביעה
.כאמורתצהירלהציגאפשרות
תחליףבגדריהיההכתובהתצהירכיהוצעגםתצהירעלההתבססותעלנוסף
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שלהעדותאתלשמועמחליטהמשפטביתאםאלא,במקומהויבואראשיתלחקירה
זוחלופה.הנגדיתהחקירהולפניהראשיתהחקירהבמסגרת,מקצתהאוכולה,המצהיר
בתצהירהאמוראםספקהמשפטלביתיהיהבהםמקריםאותםעללענותכדינקבעה
.המצהירשלמידיעתונובע
הציצהל"הנהחידושלקבלתהתנגדותוהתעוררהמאחר.להצעהבאשרכאןעד
של,חשובהואאף,חלקאותובינתייםיאמץהמשפטיםשמשרדהמייעצתהועדה

פורסמו,הועדהשלההמלצהמןוכתוצאהזובמסגרת.במחלוקתשנוישאיננוההצעות

5380תקנותקובץ)1991-א"התשנ,(2'מסתיקון)האזרחיהדיןסדרתקנותלאחרונה

לפי.91.9.29ביוםהואתחילתןתאריךאשר,(1991.8.29-א"התשנבאלולס"ימיום
מקדםהחל,המשפטביתשלסמכותוניכרבאופןמורחבתהאמורההתיקוניםשורת

כי,המשפטכקדםהדנה143לתקנהבתיקוןכך.תצהירהגשתלדרוש,ואילךהמשפט
עלתצהירויגישיקדיםידועלשיובאעדכי,דיןלבעללהורותמוסמךיהיההמשפטבית

בענייןתצהיריםכברהוגשואםבין,תצהירידיעלתוכחשבמחלוקתשעובדהאועדותו
אתלהוכיחאוהעדאתלהביאהדיןבעליורשהלאתצהירהוגשלא.לאואםביןזה

ידיעלהמשפטביתשוכנעכןאםאלא,התצהירנתבקשלגביהשבמחלוקתהעובדה

.מוצדקותמסיבותהוגשלאהתצהירכיבתצהירוהנתמכתהדיןבעלבקשת
בתקנהנקבעהמשפטקדםבשלבתצהירלדרושהמשפטביתשלסמכותועלנוסף

להורותהדיוןשליותרמאוחרשלבבכלרשאייהיההרשםאוהמשפטביתכי,168

תוכחפלוניתשעובדהאועדותועלתצהירויגישיקדיםידועלשיובאעדכי,הדיןלבעל

המשפטבית.לאואםבין,זהבענייןאחריםתצהיריםכברהוגשואםבין,תצהירידיעל
הנזכרענייןלכליותרמפורטיםנוספיםפרטיםיינתנוכי,עתבכל,לדרושהוסמךגם

.בתצהיריוגשוהללוהנוספיםהעובדתייםשהפרטיםולהורות,הטענותבכתב
במקוםיבוא,לעילכאמורהמשפטלביתשהוגשעדשלתצהירוכיקובעותהתקנות
יעידשהעדלהחליט,מיוחדותבנסיבות,רשאיהמשפטבית,אולם,הראשיתהחקירה
.המשפטביתשיקבעבנושאיםפה-בעלגםראשיתבחקירה
לביןדין-בעלביןמעתההתקנותמאבחנות,המצהירשללחקירהההתייצבותבעניין
מבליאף,הדיוןביוםלחקירהלהתייצבלעולםחייבתצהירשמסרדיןבעל:אחרמצהיר

לביתבכתבבהודעהשכנגדהדיןבעלהודיעכןאםאלאלכךמיוחדתדרישהשקיבל
כןלא.שמצהירהדיןבעלשלהתייצבותועלמוותרשהוא,שכנגדהדיןולבעליהמשפט

יתייצבהואאלא,אוטומטיבאופןלחקירהלהתייצבחייבאינוהלה;אחרמצהיר

המצהירשלהתייצבותואתודרשכךעלהודיעשכנגדהדיןבעלאםרקשכנגדלחקירה
כךעלתבואאםרקלהתייצבחייביהיהדיןבעלשאינומצהיר,אומרהווי.הדיוןבשעת
.מפורשתדרישה

אצלנומקובלתשהיתההשיטהמןלשנותכדיבוישאשרבתקנותאחרחשובתיקון
לפי.חילופיותעובדתיותבטענותעניינו,האנגלייםהטענותכתבישלהמסורתבעקבות
כןאםאלא,חילופיותעובדתיותטענותדין-בי-בכתבילטעוןאין72לתקנהתיקון
בתקנהמובהרספקהסרתלשם.לוידועותאינןכהוויתןהעובדותכיהטועןהצהיר

.חילופיותמשפטיותטענותלמנועכדיבהאיןכיהאמורה
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,כללנתקבללאפלוניכסףסכוםכי,למשללטעוןהאפשרות,אפוא,תמהכןכיהנה
.הוחזרהכברמחציתואךנתקבלכיחילופיןולחילופיהוחזראךנתקבלכיולחילופין

אתלערפלואיןבהלתמרןאין,משמעית-וחדברורהלהיותצריכהעובדתיתטענה
עללהשפיעכדיבכךאיןכברשהוזכרכפי.עובדתיותחלופותהצגתידיעלהגרסה
אשרשוניםממקורותלשאוביכולהמשפטיהביסוסשהרי,חילופיותמשפטיותטענות
.חילופיבאופןאומצטברבאופןלהציגםניתן

בקדםהחל,המשפטביתשלהאפשרותאתמשמעותיבאופןמרחיבותהתקנות
ביתבפנישיהיהבכתבתצהיר,יותרמאוחרשלבבכלאוהאמורבשלבלדרוש,המשפט
שלבזמןחיסכוןויאפשרמראשמגובשתבצורההתיזהאתיציג,הריוןלפניהמשפט
בהירותשלהמטרהאתמשרתבתקנותהתיקוןכיייעולמשוםבכךיש.נגדיתחקירה
להציגהחובהאתיוצרתבכתבתצהירשלמראשהכנה.בזמןלחיסכוןגםהמביאהטיעון

בצורהלדיוןלהתכונןיכולהמשפטבית.ומחייבתמשמעיתחדשתהיהברורהתזה
הנגדיתהחקירהגם;המרכזייםבנושאיםלהתמקדותהצדדיםאתולהביאיותרטובה

.יותראפקטיביתתהיה
השימוששעניינםהעתידלגבילקהיםהפקתגםתאפשרל"הנהסמכויותהפעלת
ניתן,אלהלקחיםלאור.המשפטביתעבודתעלמכךהנובעותוההשלכותבתצהירים
מעיקרולצרףישלפיה,יותרלכתמרחיקתהצעהקבלתרצויהאכןאםבעתידלהחליט

.דין-ביתכתביהגשתבעתתצהירים

ההליכיםהתמשכותשלוהחמורההקשההבעיהאתלפתורניתןלדעתךכיצד.א
?הצדקעבריתבמנגנוןשפוגמיםלפועלההוצאהוהליכיהמשפטיים

בתימערכתוהרכבהמשפטבתיבפעולתלרפורמהלהביאהראוישמןלךנראההאם.ב
?בעיניךהראויההרפורמהומהיהמשפט

?לעבודהדיןבתישלנפרדתמערכתקיוםעלדעתךמה.ג

אקדמייםאוגבוהיםלימודיםמסלולביצירת,הרפורמהמןכחלק,טעםישהאם.ד
.כוהלימודיםמסלוללכלולצריךלדעתךומה?משפטילמנהל

שלתולדהאלאיחידגורםשלתוצאהאיננהההליכיםשלהיתרהההתמשכות

תופעהעלמרוברכאן.המשפטלביתהפניותריבוי,ראשית:גורמיםשלהצטברות
למרות.אחראפשריפתרוןכלעלהמשפטביתהעדפתשלתוצאהרבהבמידהשהיא

,לבוררות,לפישורסכסוכיםמפניםאין,המשפטבבתיהדיוניםמשךעלהתרעומות
תמהיםאנוקרובותלעתים.אחרתדרךלכלאוהדיןעורכיביןמוסכמתלפשרהלניסיון
עורכיביןכלשהםממשייםמגעיםעדייןהיושלאאזרחיבערעורהדיוןבעתלשמוע

ענייניקשר.אולטימטיביותדרישותהעלאתאופורמליתתכתובתלחילופיפרט,הדין

.התדיינותהרבהלחסוךהיהיכולובמקומההמשפטלביתהפנייהלפני,הדיןעורכיבין
עורךשלבהכשרהמתחילתוזהענייןשולבלו,לסייעהמשפטיהחינוךהיהיכולכאןגם

החלופותבענייןהדיןוהואלימודהדורשתחוםהוא,ומתןמשאניהולואופןתהליך:דין
ב"בארהשקרוימה)להתדחנות

.

ADR(.יוצאיםהיו,לקוחוובעיקרבכךהבקיאהמשפטן

.מכךנשכרים



"המשפט"לכראיוןשמגרמאירהשופטהעליוןהמשפטביתנשיא8

רבהבמידהשהיאתופעה,המשפטיםשלהתדירותהמועדיםדחיותהןשניגורם
שלמשותפותלפעמים,מבקשותלהתעלםיכולאיננוהמשפטבית.לישראלמיוחדת

משאמתנהלכיונטעןיש.נקבעשבברלדיקמועדלדהותמבקשהואבהן,הדיןבעלי
לאחראשראחריםנימוקיםומועליםיש;ברכהבכךרואההמשפטוביתלפשרהומתן

שמשפטלהיותצריכההרצויההמדיניות,לטעמי.מוצדקיםכבלתימתגליםמעשה
נענותדחייהובקשות,שנקבעבמועדהאפשרככלומסתייםשנקבעבמועדמתקיים
.דופןיוצאותבנסיבותרקאך,בחיוב
מדינתקליםאנובהםמדיהמסועפתוהחקירהמדיהארוךהטיעוןהוא,שלישיגורם

צריכיםאינםעדשלנאותהוחקירהברורהבצורהדיןבעלשלהתיזההצגת.פעם
ייצאוביהסבוריםמשפטניםישכיהואמצער.ערכםלפיאלאאורכםלפילהימדד
.בחקירהאובטיעוןיאריכואם,בדברהנוגעיםבעיניתדמיתםמבחינת,נשכרים
עדחקירתאצלנומתמשכתקרובותלעתיםכיהיאעובדה,אולם.כךלחשובטעות

חקירה.אחרותבארצותרצחבמשפטמהותיעדשלמחקירהר"יורבזמן,פעוטבעניין
סבסביבןהעובדתיותהנקודותאתלברראלאהעדאתלהתישנועדהלאמשפטבבית

כשרוןשלאלאהחקירהשלהזמןמשךשלענייןאינהאלהשלהעלאתם.המשפט

.החקירה
העיקרייםאתהזכרתיואך,הדיוניםלהתמשכותהגורמיםאתבכךמיציתילא

ועליוהמשפטביתעלרובצתהמשפטשלהנכוןלניווטשהאחריותכמובן.שביניהם
במשפטחלקהנוטליםהגורמיםליתרגםאולם;בדרכוהנקריםהקשייםעםלהתמודד

.לבךעריםלהיותועליהםההתמשכותבגרםחלקיש
כיבעברדעתיוהבעתי,לימודהטעוןמקצועספקללאהואמשפטישמנהלסבוראני
בידייםיופקדהמנהלשנושאכדיאקדמאילמקצועהשיפוטיהמנהלאתלהפוךראוי

.הנאותהוברמהכדבעילכךשהוכשרוומאומנותמיומנות

'בחלק

ברירהלואין,ציבוריאופיבעלותבשאלותמכריעלצדקהגבוההמשפטביתכאשר~
.ציבוריאופוליטיאופיבעלותבשאלותולהכריע,מרצונושלאאומרצונו,להיכנסאלא

וכבקרונותבמצבהמדוברכללבדרך,להכריעועליהםשופטיםכמהיושביםכאשר
צריך,למשל.האלההיסודעקרונותאתלפרשצריךאבל,ברורים,כשלעצמם,היסוד
תובילהזוהפרשנותכאשר,ואז.הדתחופשעקרוןאתאוהשוויוןעיקרוןאתלפרש

ההפרדהאתבדיןהיושבהשופטעושה,כאןכיצד,ציבוריתהשלכהלהשישלתוצאה

.פיועללפסוקעליושמוטלדיןאותו,הדיןשלהחיובלביןעולמוהשקפתכין
תהוםבכלמתעוררת,פלוניתפלוגתאשלהתכונותממורכבותהנובעתהבעייתיות

אךומתייחסים,הציבוריותהעתירותמכללחלוטיןמתעלמיםאםגם,אומרהווי,משפטי
מהיהשאלה,למשל,להתעורריכולהשםגם.הפלילילמשפטאוהאזרחילמשפטורק

בכלגםכמו,משפטיתחוםבכל.החוקבפניהשוויוןשלהיישוםדרכימהםאופרשנותו
.יסודתפיסותשלבפרשנותהצורךלעלותעשוי,חברתיתחום
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הראותנקודתלביןהאישיתהראותנקודתביןכלשהיסתירהישאם,דברשלעיקרו
היסודוערכיתפיסותאתהשופטמשליטהרי,המקובלותהיסודתפיסותאתההולמת
ייתקלהואאםאף,ועודזאת.האישיתהראותנקודתעלעלינוהמקובליםהכלליים
אם,מזאתיתרה.פוליטיתהכרעהבהןיכריעלאהוא,פוליטיגווןלהןשישבבעיות
בכללבזהלטפלצריךלאהוא,לדידיהרי,פוליטיגווןבעלדומיננטיבאופןהואהנושא
בומשולבאםאו,משפטיאופיבעלבעיקרוהואהנושאאםאבל.'הימנוידוולמשוך
יצמצם,פוליטימרכיבאוגווןגםבושמשולבלמרותהרי,משקלבעלמשפטימרכיב
אתלקבלניתןלאכיכברנאמר.המשפטיתבסוגיהולהכרעהלהתייחסותהשופטעצמו

לוואיתכונתכלבשלכאלהבנושאיםהדיוןמפניעצמויסגורהמשפטשבית,ההצעה
לשחרריכולהנורמטיבי-משפטיבסיסעלענייןשלבחינתו,הואנהפוך.באמורפוליטית

מהותהאתלערפלהעלולות,נלוותמדיניותכגישותהתלותמן,אחתלא,הבעיהאת
.הבעיהשלהאמיתית
איןבהוהעמקההבנתהלצרכיאשרסוגיהזו.השוויוןעיקרוןשלפרשנותועלשאלת

.הפילוסופיבתחוםהואהעיוניהפתרון.מפלגתיות-פוליטיותלהשקפותלהיזקקצורך
מןבאחתהובעהזודעה.מתמטיותמידהאמותעללדעתינשעןהמשפטיהיחסום

שבעטיושווילמהוהיתהשצלתההשאלה.הכנסת:יסודלחוק4לסעיףבקשרהעתידות
.הבחירותיתעמולתבמסגרתהשידורלזמניבקשר,ל"הנ4סעיףלפימיוחסרובדרוש

ממנולסטותאפשרשאיאומרתלאזאת;מתמטישוויוןהואבודיברשהחוקהשוויון
חברישלמיוחסרוב,ל"הנ4סעיףלצורך,דרושלכךאבל,והוגןהגיוניהזההדבראם

קולות61עללהישעןחייבאתה,המתמטימהשוויוןסוטהשאתהאימתכל.הכנסת
ויכול,הסבירותכללילפנינבחןהשוויוןכיוצייןאחרתסברהשופטיםרוב.לפחות
יהיהלאוכי,4סעיףלצרכילשוויוןייחשבזאתבכלוהוא,מתמטישוויוןחוסרויהיה
.בכנסתבהצבעהמיוחדרובלכןדרוש

:יסודלחוק4סעיףאתהעליוןהמשפטביתפרשכאשר;השוויוןלעקרוןבשגע-

זהבמקרה.פרשניתידיעלחאתהכנסתבחלרקתלמעימההתערבהוא,הכנסת
אך,4בסעיףשנדרשהמיוחסברובנתקבלהלאשהחקיקהמהעובדהנבעהההתערבות

גםיתערב,וקשותחמורותבנסיבות,העליוןהמשפטשבית,אפשרותרואהאתההאם
בית,המדינהקוםעם;כסףפןאשלים.חשובביסודפוגעתכשהיא,הכנסתשלבחקיקה
שאפשרנראה.משפטימעמדאיןהעצמאותשלהכרזתהחלטהקיבלהעליוןהמשפט

שבהכרזההעובדהמןהושפעהעליתהמשפטביתאולי.שונהלמסקנהגםלהגיעהיה
האם,שליהקודמתלשאלהקשורגםוזה,השאלה.קצובזמןתוךחוקהשתתקבלנאמר
יאמר,וקיצוניתחמורהמאודבסיטואציה,העליוןהמשפטשביתאפשרותתיתכןלא

,חוקהשתתקבלעדחוקהבהרואיםואנחנועודףמשפטימעמדישהעצמאותשלהכרזת
.הושלמהלאלמעשההבטחהשאותהמשום

.441,514-516(2)מבר"פ,הבטחוןשר'נ'ואחר"רס86/910צ"בג1
.1,18-19(4)להד"פ,'ואחהמרדוררשות'נ'ואחארץדרךאגודת81/246צ"בג2
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עלהיינו,הפסיקהבדרךליצורמשפטיתאפשרותישהאם,הואכאןשואלשאתהמה

המצב.הראשיתהחקיקהעלשיפוטיתביקורתשמכונהמהאת,שיפוטיתחקיקהידי
כל.הכנסתשלראשיתבחקיקהמתערבאינוהמשפטשביתהואדהאידנאהמשפטי
מרחיקתתהיה,זובנקודההעתידבחובוצופןמההתיאורטיתלשאלהשליהתייחסות

רואהשאיננינושאזה.לעתידהסתכלותתוךלומרורשאייכולששופטמהמבחינת,לכת
השוללתמסוימתפרשנותפיעלחייםאנחנו.וסתמיתיאורטיבאופןאליולהתייחס
.ראשיתחקיקהשלתוקפהבשאלתהמשפטביתשלהתערבות
Marbury'ז.Madisonשלהידועהאמריקאיהדיןפסק.יתפתחמהיודעאינני

מןעלה,הקונגרסשלהחקיקהעלהשיפוטיהפיקוחאתשעיצב,מרשלהשופטשל
תופעהבגדראינהמשפטיתהתפתחות.ל"הנבפרשהשנדונההקונקרטיתהמחלוקת
deusעלינוהיורדת ex machina.מגישותאומנםיונקתבמשפטהתפתחותכל

הבעיהשלבבואהאויוצאפועלוהיאהקרקעעלתמידרגליהאולם,המפשטותהיסוד
.פתרונהאתהדורשתהקונקרטית

עליוניםמשפטבתיכמושלא-העליוןהמשפטשבית,שאומדים,אנשיםישנם-
כפעולותיתרהתערנותמגלה-אחרותכארצות

-

בית,למשל.האחרותהרשויותשלהן
,השפיטותבסוגייתהגבלותהסיר,ממשיבאופןהעמידהזכותאתהרחיבהעליוןהמשפט

של,80-הבשנות,פיתוחדרךעלהיתרבין-הרשותבהחלטותלעומקיותרהתערבוגם
,העליוןהמשפטביתשלאקטיביתפעולהכאןיש.סכירותחוסרמטעמיהתערבות
ביןכשווה,השלטוןרשויותשלושביןמקומיאתלתפוסרוצהאני-אומרשכאילו
בלתי,פסולשהואדברשנעשהרואה-לנכוןמוצאשאניבמקוםולהתערב,שווים

.צודקבלתיאו,סבירבלתיאוחוקי
נותןשאתהלהנמקה,הכבודכלעם,מסכיםאינני.התופעהשללתיאורהמסכיםאני

-כלשהיבצורה-זאתעשהלאהוא,העמידהזכותאתהרחיבהמשפטכשבית.לה

התפיסהמןכחלק,זהאתעשההוא.השלטוןרשויותשלושביןמעמדואתלקבועכדי
להיותצריך-יהיהאשרהרשויותביןמקומויהיה-שכזהבתורהמשפטשבית,שלו
קיוםולהבטיחלנסותכדי,החברהאתהמרכיביםהפרטיםשללצרכיםופתוחנגיש

,שאירעהתהליךזהו.בישראלרקלאשהתפתחתהליךזהו.החוקשלטוןשלעקרונותיו

העמידהזכותאתאחריםושופטיםסקרמןהלורדהרחיבובומקום,באנגליהגם,למשל
המשפטשיטתלפיהדעתעלמעליםהיולא,שנהשלושים-עשריםלפניאשרבנסיבות
.האנגלית
במהותוהכובדמרכזמונחבהןנסיבותוישהמשפטעשייתעלמופקדהמשפטבית

שלההרחבההוסברהבהןההזדמנויותמןבאחת.הפונהשלבמהותוולאהנושאשל

בעליהכוללתמהותםלפישהםבנושאיםמדוברכאשרכינאמר-העמידה4זכות
ויקהבעליוהםמאחר-זהמושגשלהרחבבמובנובישראלהחוקשלטוןעלהשלכות

3(1803)137)CRANCH1).U . S5Madison.זMtrbury

.3,29-30(2)מאר"פ,'ואחהמשפטיםשר'נ'ואחאלוני86/852צ"בג4
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איןאםאףעמידהבזכותנכיר-והפעלתוהמשפטבתחוםיסודלשאלותמהרתית
ובשניםבשאלתךשתוארכפימסויםתהליךישאכן.וממשיישיראישיאינטרסלעותר

לפנינכתביםהיוולאשיתכןדיןפסקייש.יותרבולטביטוילידיבאהואהאחרונות
צרכיפיע5הפתרונותאתמשניםהמשפטבתיכי,טבעיזהאבל.שנהעשרה-חמש

מןמנותקאינוהמשפטבית.התקופהשללצרכיםובהתאםוהתפתחותההחברה
ומכיןעמובתוךיושבהוא.לתארושמנסיםכפיהאולימפוסעליושבואינוהמציאות

הדמוקרטיתהחברה.לשרתהחוקבאאותםאשרהצרכיםואתהתהליכיםאתהיטב

נושאיםלהשאירעלולהתחומיםצמצום.יותרפתוחמשפט-ביתמחייבתהמודרנית

חשובבנושאמשפטיסתוםמבויולהותיר,פתרוןללא,רבהמשפטיתחשיבותבעלי
לכאוריפתרוןללא-ומהותייםמרכזייםבנושאיםמשפטיותתורפהנקודות.ומהותי

.החברהסדריתחתחותרים-
ביתלהתערבותהקשור,בתחוםלהרחיברוצההייתי,הנשיאאדוני-5(דרוררון)-

בקרבלפחות,היוםיש.המקובלתהמשפטיתלתפיסהמעברוזאת,העליוןהמשפט
חזוןשהואמאיזהמתרחקתהמדינה,תחומיםשבמספר,תחושה,בוחישאניהציבור
הגישהביחשאינךהאם.תקיניםמנהלומסדריוהומניתליברליתדמוקרטיהשלמסוים
ההערכהעלגםהמתבססתרבהמעצמההנהנה-העליתהמשפטשביתהשעה

דרךיתווה-בוהשופטיםשלהאישיתהרמהעלגם,זוכההואלההגבוהההציבורית
הדרך"הארת"מעיןאלא,משפטיהבטבעלותבבעיותרקלא,המחנהלפניכחלוץוילך
שנובעמהאיזוןבמקצתתחרוגזופעולהאםאפילו,הלאומיתהחייםאיכותלמען

?הרשויותהפרדתמעקרון

קונקרטייםבסכסוכיםדןהמשפטבית.להשהוגדרוהתחוםשלטוניתרשותכל
מובאשאיננומה.תביעותמזמיןאינוהמשפטבית.דיןבעלביוזמתבפניוהמובאים

כאשרדרכיםמתוויםאיננוממילא,אומרהווי.בפניופרוסאינוהמשפטביתבפני
לאגםהוא.קונקרטיתבסוגיהתמידדןהמשפטבית.מידינומתבקשתאיננהסלילהן
לענייןשייכותשאינןבעיותולהסדירלנסותכדיבדרכושנקריתבהזדמנותנאחז

ולחרוגמגדרולצאתצריךואיננויכולאיננו-מהותועצםלפי,המשפטבית.שבפניו
.משפטביתלהיותיפסיקהואבכךכי,מתחומיו
מדיני-החברתיהתפקיד.אחרתרשותבמקוםלנהלרוצהאיננוגםהמשפטבית

רשותובץפרטיםבין,משפסחםבסכסוכיםבהכרעהביטויו,המשפטלביתשהותווה
להגדירהצורךפעםמדיעולהמוחשיבנושאדיוןכדישתוךכמובן.הפרטלביןציבורית
השלטוןצריךאיךלהסביר,מחייבותפעולהדרכילהתוות,הפרטושלהרשותשלחובות
דברי.ממצהאיננההזאתוהרשימה,הלבתוםומהותקיןממשלמהו,האזרחלגבילנהוג

.הקונקרטילתיקמעברהשפעהספקללאלהםיש-המשפטביתשלההכוונה
מהו,השלביםבפירוטנכתב,הקיץשעוןבענייןהפנים6שרנגדברגרדיןבפסק:לדוגמא

לידילהגיע,דיןפיעלסמכותהוענקהלהאשר,רשותצריכהלפיואשרהתהליך

.לטנהלהמכללהשללמשפטיםהספרבביתשניהשנהותלמידהעתכתבמערכתחבר5
.29,49(3)לזד"פ,הפתםשר'נברבר82/297צ"בג6
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הרי,ידועיםואףוברוריםפשוטיםדבריםאלהאםאף.סמכותההפעלתבענייןהחלטתה
מעבר,כלליותלנורמותלהפוךהזמןבמשךיכוליםהםשיפוטיתהנחיהבגדרהםכאשר

.נולדובולתיק
משפיעהכמהעדסטטיסטיתלבדוקיכולאינואישכילהעיראפשרזהבהקשר

גם,קרובותלעתיםהפתרוןנמצא-לצדקהגבוההמשפטבבית.המשפטביתעבודת

הרשותונציגקורה,המשפטביתגישתמהרואיםהדיןכשבעלי.דיןפסקמתןבלי
והיא,כךידיעלמיותרתהופכתהעתירה,החלטיצוללאהנושאאתלהסדירמבטיח
באוניברסיטתהמלומדיםמןאחדשעשהמהאתלעשותמדויקבלתימאודלכן.נדהית

פסקישלהפורמליותהסופיותהתוצאותאתולספור,הסוציולוגיהבתחום,אביב-תל
ביתשלפעולתוהשפעתמהזומידהאמתלפילקבועולנסות,(נדחהאונתקבל)הדין

;הסופיתהתוצאהמספירתיותרדרושהמשפטביתשלפעולתולהביןכדי.המשפט

.בדפנותיורקולאהקנקןשלבתוכנולהסתכלצריך
השבעיםבשנות.בידיכםגםרבהבמידההיאהנורמותיצירתכילהוסיףליהרשה

ביתשלדינונפסקאזנכתב.הדיןעורכיבלשכתסיעותשתיביןמחלוקתבפנינוהובאה
עורכיוציבורהדיןעורכילשכתנוהגתבהןהנורמותבוליוםמקוויםשאנוזהמשפט

זה.אותןויאמצואותןיחקו,מהןוילמדויראושאחרים,טיפוסאבמעין,דגםיהוו,הדין
.פרקליטיםתהיוכאשרבידיכםגםיהיה

בביתשופטיםהאם:המשפטביתלעבודתשקשורהשאלהעודלשאולרוצההייתי-
משפטיותשאלותלגבי,בהרכבנמצאיםשלאבחבריהםמתמרצים,העליוןהמשפט

?לפניהםבדיוניםשהתעוררו

כפי-אשראנשיםשלציבוראנחנו.לגיטימיוזהדעותמחליפיםאנחנו.בוודאי
השיטה.רעהודעתאתאחדתמידבהכרחמקבליםאינם-לעתיםזהאתרואהשאתה
דרך,קייםשלאדבר,השםציוןתוךמיעוטדעתציטוטואף,מיעוטדעותמאפשרתשלנו
.הקונטיננטליתהשיטהלפיהנוהגותהארצותמןבחלק,אגב

שופטיםכחבר,כקבוצה,כקולגיוםהעליוןהמשפטביתשלזהלתיאורבקשר-
הסכמהישאפכןאלאהעליוןהמשפטלביתמתמנהלאששופט,שמועהישנה,מאוחד
.להתממתוצריך,לכךראויהואשבאמתהעליוןהמשפטביתחבריבקרבכללית
ששהישהיינו,תשעהמתוךשופטיםשלושהרקיששבהשופטיםבחירתועדתיש
תוצאההיא,הועדהבפניהמובאתהשופטיםשלההמלצהאבל.שופטיםשאינםחברים

.קולקטיביתהתייעצותשל

כבלתיהדבראתמתאריםאו,כךעלשחולקיםאנשיםישנם:אחתשאלהעודאולי-
אותם.ארוכיםמאודשהםדיןפסקילפעמיםכותביםהעליוןהמשפטביתששופטירצוי

אותולהקדישראויהיהואוליאחריםדבריםחשבוןעלבאזה,תיראו,אומריםאנשים

החומרשל,הכתבעלובהעלאהבעיבוד,ובניסוחבמחשבהמשקיעשהשופט-זמן

.סכסוכיםויותריותרלסחם-
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,המקריםבאחד,המשפטביתכאשרלמשל.הפוכהביקורתגםויש.כזאתביקורתיש

המשפטשביתהטועניםיש.מספיקות7אךקצרות,מליםבמספרבעיהפתר,שניםלפני
אתעושיםאיננואנחנו.בטיעוןמעליםאותהאשרטענהלכלדינובפסקלהתייחסחייב

.ביצועבראיננוזהכיזה
כמובן.התוצאהעלהשפעהלהיותיכולהלהןאשרלטענותרקמתייחסיםכללבדרך
המצדיקיםדבריםיש:בדיוןהנמצאהענייןאתההולמתהדרךאתלמצואשצריך
.וברורקצרפתרוןלתתניתןשבהםעניניםוישלהאריךעשוייםבהםואשרהעמקה

תקנה:תחיקתישינויזהבתחוםנערךב"בארההמשפטבבתיהנפוץהנוהגבעקבות
,יותרנמוכהערכאהשלדיןפסקאימוץמאפשרת,האזרחיהדיןסדרלתקנות(ב)460

,נכונותהמשפטיותוהמסקנותנכונהמהותיתהוצגוהעובדותאם;נוספתהנמקהבלי
הופכתהראשונההערכאהוהנמקתנוספתהנמקהבליהערעוראתלדחותאפשר

.הערעורערכאתשללהנמקתה
ניתניםהדיןמפסקיאחוזכחמישים-ב"בארהלערעוריםהמשפטמבתיבאחדים

.נוספתהנמקהללאזובדרך
פסקולמתןודיוןלשמיעהלשנהתיקים150-כבוחרב"בארההעליוןהמשפטבית

.שנהמדילוהמוגשותערעורלרשותומעלהבקשות000,4-כמתוךמנומקדין

.212(ל"תש)כוהפרקליט"לצדקהגבוההמשפטבביתהצדקעל"זמיר"7


