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תמצית תולדות חיי
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עלייתו לאר למד בשני  19521951בישיבת בני עקיבא בכפר הרואה.
בשני  19561952למד משפטי באוניברסיטה העברית בירושלי וסיי
בהצטיינות .בשנת  1957עשה את בחינת הדוקטורט בפקולטה למשפטי
באוניברסיטת פריז ושנה לאחר מכ קיבל תואר דוקטור למשפטי
מאוניברסיטת פריז .בשנת  1960שימש כאסיסטנט בפקולטה למשפטי
באוניברסיטה העברית בירושלי אצל פרופסור גד טדסקי.
בשני  19631962שירת בצה"ל בפרקליטות הצבאית ובשנת  1963החל
לשמש מרצה למשפטי באוניברסיטה העברית בירושלי.
בשנת  1992נבחר לחבר האקדמיה הישראלית למדעי ובשנת  1996לחבר
מ המניי באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי .בשנת  1997קיבל את
פרס ישראל לחקר המשפט .פרס ספרי ומאמרי בתחומי המשפט
הבאי :דיני נזיקי ,דת ומדינה ,תורת המשפט ,משפט יהודי ,עשיית עושר
ולא במשפט ,משפט השוואתי ,כשרות משפטית ואימו ילדי.
ביו  15.9.1997מונה לכהונת שופט ביתהמשפט העליו .פרש לגמלאות
באפריל .2003
שפיטות
עקרונית הכול שפיט ,משו שג א נאמר שזה לא שפיט זה בעצ שפיט .כי מה פירוש
לא שפיט? פירושו של דבר שביתהמשפט מחליט כי אינו מתערב בעניי מסוי .והנה ,מי
שמחליט על כ הוא עדיי ביתהמשפט .נמצא כי שאלת השפיטות חייבת להיות שפיטה.
ג במקרה הקיצוני שבו המחוקק קבע במפורש שעניי פלוני איננו צרי להגיע לבית
המשפט ,ביתהמשפט צרי להחליט שאינו מוסמ לעסוק בכ .המערכת המשפטית היא
מערכת דינמית שפועלת על פי סמכות ושאלת הסמכות נתונה להכרעת ביתהמשפט.
במקרה של שלילת סמכות עלידי המחוקק ,ביתהמשפט ידו בחוקתיות ההוראה הזאת וכ
בפרשנותה .טלו לדוגמה את סוגיית המקומות הקדושי .בדבר המל במועצתו משנת 1924
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נקבע שסכסוכי בנושא זה אינ עניי לביתהמשפט .והנה ,בשורה של פסקידי של בית
המשפט העליו נקבעו הגבולות של ההוראה הנדונה וכ נדונה השאלה של תקפות ההוראה
המנדטורית במשפט הישראלי .הרעיו שזה חותר תחת המחוקק אינו נכו ,משו שתפקידו
של ביתהמשפט הוא להחיל את החוקי .מלאכת ההחלה כוללת את פרשנות ההוראות
שנחקקו עלידי הכנסת .ביתהמשפט מפרש את כוונת המחוקק כפי שבאה לידי ביטוי בחוק
הכתוב .א המחוקק אינו מרוצה מפרשנות שיפוטית כלשהי ,הרשות נתונה בידו לשנות את
ההוראה החוקית לפי רוחו ,בכפו למגבלות שהוא עצמו קבע בחוקי היסוד.
אחד התפקידי המרכזיי של ביתהמשפט הוא להשגיח על כ שכל מוסדות המדינה
ינהגו על פי הדיני המחייבי .זה חל במיוחד לגבי הרשות המבצעת .ביתהמשפט מפקח
על חוקיות הפעולות של גורמי ממשלתיי .יש לזכור כי הדי המחייב בישראל כולל,
מלבד חיקוקי פנימיי ,ג דיני של המשפט הבינלאומי שהוחלו במשפט הישראלי .הכול
מסכימי כי לרשות המבצעת נתו שיקולדעת בקביעת מדיניות הפעילות שלה ,א על בית
המשפט לשמור על חוקיותה של פעילות זו לפי המבחני של המשפט המנהלי .שלילת
סמכותו של ביתהמשפט לבחו את חוקיות הפעולות המנהליות ,פירושה להתיר לגורמי
ממשלתיי לפעול באופ בלתי חוקי .דבר זה אינו מתיישב ע הרעיו של מדינת חוק .יש
בהחלט שאלות מהותיות שנוגעות להיק התערבותו של ביתהמשפט ,אבל עדיי הכול
שפיט במוב זה שכל אד הטוע לפגיעה בזכויותיו זכאי להחלטה שיפוטית.
נגישות לבתיהמשפט
לדעתי ,אגרת ביתהמשפט בישראל אינה מהווה מכשול ממשי בנגישות הציבור לבית
המשפט ,כיוו שהאגרה אצלנו זולה יחסית ,ודאי בהשוואה לעול המערבי .נכו שמלבד
האגרה יש צור בייצוג וייצוג עולה כס .בישראל קיימת האפשרות להיות בלתי מיוצג
בבג" ,בעוד שברוב העול חייבי להיות מיוצגי עלידי עורדי ,א ע זאת המשפט
הוא ג טכנולוגיה הדורשת מומחיות .בנושא הייצוג יש פתרונות המקלי על הנגישות :יש
פרו בונו ויש סנגוריה ציבורית ,יש קליניקות שעוזרות בחינ ויש ארגוני זכויות אד ואזרח
שמסייעי בייצוג למי שידו אינה משגת .ע זאת יש להמשי לדאוג לכ שהייצוג יהיה
נגיש לכול .הייצוג הוא חיוני כיוו שרוב בני האד שאינ מיוצגי אינ יודעי לטעו
כהלכה .ההלי המשפטי הוא טכניקה ולכ נית להיכשל בשל חוסר בקיאות בפרוצדורה.
לפי ניסיוני כשופט ,אי זה מוצלח שאנשי מגיעי לביתהמשפט ללא ייצוג וטועני מבלי
לדעת את השפה המשפטית שהיא שפה מקצועית .מ הראוי שהמדינה תעמיד לרשות
הנזקקי את האמצעי לייצוג נאות.
הטענה כאילו רוב רוב של העתירות לבג" אינ מתקבלות היא טענה בלתי מדויקת.
העתירות מגיעות תחילה תמיד לשופט תור שעובר עליה ובתיקי רבי מצליח להביא את
בעליהדי לידי הסכמה בלי שזה מגיע לפסקדי .תיקי רבי נפתרי בדר .כמתמחה
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במחלקת בג"צי נוכחתי לדעת שתיקי רבי נסגרי בהסכמה עוד בטר נער דיו .לכ
אני חושב שעלמנת לקבל את הסטטיסטיקה הנכונה יש לבדוק כמה עתירות נפתרות
לשביעות רצו הצדדי ולא כמה עתירות מתקבלות ,אז המספרי יהיו שוני לגמרי.
צדק מהיר והשיטה האדוורסרית
האמירה כי מהירות ההלי המשפטי באה על חשבו הצדק אינה מקובלת עליי ,כי ג
מהירות ההלי היא בבחינת צדק .במלי אחרות ,ג הפרוצדורה היא חלק מהצדק ,כי ללא
פרוצדורה אי צדק של .ע זאת יש להבחי בי צדק דיוני לבי צדק מהותי :שניה נמני
על מושג הצדק ,א כי יש ביניה מתח מסוי .על כ יש צור לאז ביניה .לדוגמה
ההתיישנות של זכויות ותביעות פוגעת בצדק המהותי ,א שומרת על היבטי חשובי
אחרי של צדק.
אי ספק שהמשפטי נמשכי יותר מדי זמ .זו תופעה אוניברסלית .סיבה אחת לכ היא
כי חסרי שופטי ובמסגרת המדינה אי די פרקליטי .כמו כ מה שמארי את מש זמ
המשפטי הוא ,לדעתי ,הפרוצדורה האדוורסרית .השיטה האינקוויזיטורית יעילה יותר
וחוסכת זמ רב :הדיו מתנהל מיו ליו ואי חקירות שתי וערב .יש בי עורכיהדי
המתנגדי לכ שהדיוני יתנהלו מיו ליו והתוצאה היא הימשכות יתרה של הדיוני .מ
הראוי לעשות יותר למע איזו בי השיטה האדוורסרית לשיטה האינקוויזיטורית .אני
בהחלט מסכי לכ שנית לזרז את ההליכי .הייתי מזרז אות בכ שהייתי מנהל את
הדיוני באופ יותר אינטנסיבי.
סיפור אישי :כשהתמניתי לביתהמשפט העליו הגעתי הישר מ האקדמיה .שהיתי
בארצותהברית בשנת שבתו וחזרתי לאר כדי לקבל את המינוי מנשיא המדינה .שבתי
לארצותהברית כדי לסיי את הוראתי .ידידי הטוב ,השופט גוידו קלברזי ,הזמי אותי
להיות אורח בביתהמשפט הפדרלי לערעורי בניויורק .לביתהמשפט הפדרלי אולמות
מפוארי ביותר .הוזמנתי להשתת בישיבה של ביתהמשפט ולפי הנוהג הלבישו אותי
בגלימה של שופט פדרלי .היו ש שלושה שופטי ,כשאב ביתהדי היה השופט קלברזי.
הוא הציג אותי בפני המתדייני בציינו כי יש לה הכבוד לארח שופט ביתהמשפט העליו
מירושלי ,א הוא לא יתערב לא בדיוני ולא בהתייעצויות אלא יקשיב בלבד .התרשמתי
מאוד מסדרי הדי .ראשית ,הכול מוקלט בווידיאו .שנית ,יש ש פנס של אור ירוק ואור
אדו .אב ביתהדי קובע מראש את מש הזמ שמוקצב לטענות של כל עורדי )בי עשר
לחמש עשרה דקות( .נדלק אור ירוק ,א חצי דקה לפני שהאור מתחל לאדו אב ביתהדי
מודיע לעורהדי שיש לו עוד שלושי שניות לדבר .הפרקליט מתיישב ע הופעת אור
אדו .זוהי שיטה החוסכת זמ רב .לפי ניסיוני עניי זה לא צלח אצלנו .כשאב ביתהדי
הודיע למשל לפרקליט כי מוקצבות לו עשרי דקות לטיעו ,עובדה היא כי אחרי שעה
שלמה עורהדי עדיי המשי בטיעונו .א שופט ינסה לקטוע עורדי שחרג מהזמ
שהוקצה לו ,הלה עשוי לטעו כי פוגעי בזכות הטיעו שלו .אנחנו רחמני בני רחמני.
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בארצותהברית ראיתי כי כאשר יש לעורהדי אור ירוק – הוא מדבר; כשיש לו אור אדו
– הוא מתיישב ללא די ודברי .התרשמתי מאוד מיראת הכבוד ששררה בביתהמשפט
האמריקני .אמנ ,יש תקנות המאפשרות לשופט להטיל חיוב בהוצאות על צד שמארי את
הדיו שלא לצור ,א בדר כלל אי משתמשי בה.
א אלו ה רק חלק מ הסיבות הגורמות להימשכות הרבה של משפטי .לכ יש להוסי
את העובדה שאנחנו מדינה מאוד "ליטיגנטית" – יש פה מספר עצו של סכסוכי המובאי
בפני הערכאות .עינוי הדי הוא בעיה אמיתית ,ע זאת אי לפתור עוול בעשיית עוול אחר.
א אחת הבעיות היא מחסור בשופטי אז יש להוסי שופטי ,אול יש לזכור כי הדבר
כרו במשאבי ובסדרי עדיפויות .מערכת משפט יעילה עולה כס ובה בעת יש תחומי
אחרי שיש להתחשב בה ,כגו חינו ובריאות .בהקשר זה יש לציי כי להנהלת בתי
המשפט אי שליטה על הכספי המוקצי לה והיא כפופה למשרד המשפטי ולמשרד
האוצר ,בניגוד למקומות אחרי בעול שבה יש לבתיהמשפט עצמאות מוחלטת .לנו אי
עצמאות מוחלטת ולא רק בענייני כספי .אצלנו גורמי חיצוניי מתערבי כמעט בכל
נושא ,כולל בנושא המינויי וזוהי לטעמי בעיה חמורה.
שיטת ה"ייצוג" ובחירת שופטי
אני מתנגד באופ מוחלט לרעיו הייצוג במערכת השפיטה .הדבר פסול בעיניי ומנוגד
למסורת היהודית .ביתהמשפט אינו צרי לייצג חוגי באוכלוסיה ולדעתי א אינו צרי
ל"שק" ציבור כלשהו .על ביתהמשפט להיות מקצועי .מקצוענות ויושר אישי ה שני
הדברי הכי חשובי בבחירת שופטי .א נדרש משופט לייצג מישהו זוהי פגיעה חמורה
בניטרליות של מערכת השפיטה .ברגע ששופט מחויב לא לחוקי בלבד אלא לאינטרסי
של ציבור כלשהו הוא פסול .בהלכה היהודית יש הקפדה חמורה על איתלותו המוחלטת
של דיי ועל היעדר נגיעה כלשהי בבעלדי או בדבר הסכסו .מ הראוי לצטט כמה דיני
מתו הרמב" המבוססי על התלמוד .לגבי איסור לקיחת שוחד נאמר" :ולא שוחד ממו
בלבד אלא אפילו שוחד דברי .ומעשה בדיי שהיה עולה בדוגית קטנה לעבור בנהר ופשט
אחד ידו וסייעו בעלייתו והיה לו די ואמר לו הדיי :הריני פסול ל לדי"" .אסור לדיי
לדו למי שהוא אוהבו ,א על פי שאינו שושבינו ולא רעו אשר כנפשו ...אלא צרי שיהיו
שני בעלי דיני שוי בעיני הדייני ובלב וא לא היה מכיר את אחד מה ולא מעשיו –
אי ל דיי צדק כמוהו" .1בגמרא נאמר עוד" :אמר מר בר רב אשי :פסול אני לדו תלמיד
חכ מתו שחביב עלי כגופי ואי אד רואה חובה לעצמו".2

רמב" ,סנהדרי ,כג ,ג ,ו.
שבת ,קיט ,א )בתרגו לעברית(.

1
2
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מכל זה עולה כי כל מחויבות לאד פוסלת את השופט מלדו בו .מכא שאל לו לשופט
לייצג ציבור כלשהו וא לא ל"שקפו" .אי עליו אלא מרותו של הדי.
עליי אמרו בעת המינוי שלי כי אני "יושב על הכסא הדתי" .על כ נהגתי להגיב" :ביו
הראשו שהגעתי ללשכתי בביתהמשפט העליו פניתי לכסא ושאלתי אותו א הוא דתי.
הוא לא ענה לי ."....כשופט ראיתי את עצמי מחויב באופ בלעדי לחוקי מדינת ישראל.
אי ספק כי ההשקפות האישיות משפיעות על הפסיקה ,א ה חייבות להיות בתחו
המקצועי ולא לעמוד בניגוד לנוסח החוק .יש בי השופטי השקפות יסוד שונות כפי
שהדבר בא לידי ביטוי בדעות החלוקות בפסיקה.
בעניי בחירת השופטי :לפי המסורת הקלאסית של היהדות ,רק שופטי מינו שופטי.
הרמב" מסכ את ההלכה על פי מקורות חז"ל בזו הלשו" :אמרו חכמי :שמבית די
הגדול היו שולחי בכל אר ישראל ובודקי כל מי שימצאוהו חכ וירא חטא ועניו ושפוי
ופרקו נאה ורוח הבריות נוחה הימנו – עושי אותו דיי בעירו ,ומש מעלי אותו לפתח הר
הבית ,ומש מעלי אותו לפתח העזרה ,ומש מעלי אותו לבית די הגדול".3
בישראל מ הראוי לנהוג על פי מסורת זו .לכ ,לדעתי ,רק שופטי – ביניה אולי ג
שופטי בדימוס – צריכי למנות שופטי .על רקע התנאי המיוחדי באר ,ההתערבות
של אנשי פוליטיקה במינוי שופטי היא מסוכנת מאוד לאיתלותה של מערכת השפיטה.
הניסיונות המתמידי להגדיל את הגור הפוליטי בוועדת המינויי ה מקור לדאגה רבה.
יש לשמור מכל משמר על איתלותה ועל עצמאותה של מערכת השפיטה.
בעניי הביקורת על ביתהמשפט העליו ,יש לזכור כי חמישי אחוז מ המתדייני
מפסידי במשפט .בדר הטבע ה מאוכזבי מתוצאת המשפט ונוטי להאשי את בית
המשפט .קל לה לתקו את מערכת השפיטה.
בהקשר זה ברצוני להביא שני מקורות ממסורת היהדות המאירי באור יקרות את העניי
כולו:
"אמרו רבותינו :מעשה באחד שהיה לו די ובא אצל הדיי וזיכה אותו ובא
ויצא אותו שנזדכה ואמר' :פלוני השופט אי כמותו בעול' .אחר ימי היה
לו די ובא אצלו וחייבו .יצא מלפניו ואמר' :אי דיי שוטה הימנו' .אמרו
לו' :אתמול היה משובח והיו שוטה? לכ הזהיר ל הכתוב :אלקי לא
תקלל'".4

3
4

סנהדרי ,ב ,ח.
מדרש רבה ,שמות ,לא ,ח.
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המקור השני נוגע למרד של אבשלו נגד אביו המל דוד .5על פי מסורת חז"ל דוד
המל היה שופט אידיאלי ,משו שעליו נאמר במקרא" :ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל
עמו" .6כיצד הצליח אבשלו להמריד עליו את ע ישראל? על כ מסופר במקרא:
"והשכי אבשלו ועמד על יד דר השער ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב
לבוא אל המל למשפט ויקרא אבשלו אליו ויאמר אי מזה עיר אתה ויאמר
מאחד שבטי ישראל עבד .ויאמר אליו אבשלו ראה דברי טובי ונכחי
ושומע אי ל מאת המל .ויאמר אבשלו מי ישימני שפט באר ...ויעש
אבשלו כדבר הזה לכל ישראל אשר יבאו למשפט אל המל ויגנב אבשלו
את לב אנשי ישראל".7
לא לחינ אמרו חז"ל" :אוי לדור ששופט את שופטיו".
"אני מסכי"
לטעמי ,א אי צור לכתוב פסקדי נפרד בהרכב של שופטי אז אי כותבי .א יש
ממד מסוי בפסקהדי של חבר בהרכב שאיני מסכי לו אז משוחחי על כ תחילה
במסגרת ההרכב .במידה שדעתי אינה מתקבלת עלידי חבריי בהרכב ,אכתוב את השקפתי
בפסקדי נפרד .ההסתפקות בדיבור "אני מסכי" אומרת שאי לי מה להוסי ,אז אי צור
בכתיבה נפרדת .בדר כלל שופטי ההרכב מקבלי טיוטה להערות מהשופט שכתב את
חוותהדעת הראשונה בתיק .ואמנ ,לעתי הוספו בחוותהדעת של חבריי קטעי ,עלפי
הצעתי ,שתרמו להבהרת הסוגיה המשפטית שעמדה על הפרק.
התמחות שופטי
א שנוהגי לסמ אותי על פי התמחותי כשופט "נזיקי" ,עסקתי בתחו זה ,כאמור,
יחסית מעט מאוד .זה היה נראה לי קל מדי .העדפתי לשבת בהרכבי הדני בנושאי שיש
בה אתגר אינטלקטואלי עבורי .ישבתי בתיקי מיסי ועסקתי הרבה במשפט מסחרי .באופ
אישי ,נטיתי להימנע מכתיבה בנושאי שהתמחיתי בה באקדמיה .עשיתי הבחנה חדה בי
היותי פרופסור לבי היותי שופט .מעול לא ציטטתי את עצמי ,לא מספר שכתבתי ולא
ממאמר; גרסתי כי איני יכול להוות אסמכתה לעצמי ,לכ השתדלתי ג לא לצטט פסקדי
קוד שלי .לטעמי ,יש מקו לשופטי מומחי ,שכ התמחות של שופטי היא יתרו
חשוב .אגב ,באופ בלתי רשמי זה קיי בפועל :למשל השופט יצחק זמיר היה שופט

שמואל ב ,ח ,טו; דברי הימי א ,יח ,יד.
ראו סנהדרי ,ו ,ב; מט ,א.
שמואל ב ,טו ,אז.
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מומחה במשפט מינהלי .יש ג שופטי מקצועיי בתחו הפלילי שבאו מביתמשפט
שלו לביתהמשפט המחוזי ומש לעליו ועסקו בתחו זה עשרות בשני .מקצועיות
הייתה ,וממשיכה להיות ,חיונית לעבודת ביתהמשפט .אי כמו ניסיו ומומחיות בתחו
מיוחד! יצוי כי לשופט מתחו הפלילי קשה ,בדר כלל ,לעסוק במשפט אזרחי .זה נכו לא
רק אצלנו אלא בכל העול ,כפי שהתברר לי מתו שיחות ע עמיתי בחו"ל .המשפט
האזרחי מורכב ומסוב מאוד ודורש התמחות .אני רואה את עצמי כ"אזרחיסט",
ההתמצאות במשפט האזרחי קלה לי יחסית .מצאתי כי כשאתה יושב בהרכב ע שופט בעל
רקע מובהק במשפט הפלילי ,הוא נהנה כשיש לצדו שופט המתמחה בתחו האזרחי .באותה
המידה ,אני אישית שמחתי מאוד כאשר במשפט פלילי ישב לצדי "פליליסט" .זהו היתרו
בכ שיושבי בהרכב ע שופטי נוספי .יצוי כי בזמני היו הרכבי שהיו מיועדי
לתחומי מסוימי :האזרחי ,המנהלי ,הפלילי ,החוקתי ובג" .אני אישית ישבתי יותר
בהרכבי שעסקו בתחו האזרחי מאשר בהרכבי שעסקו במשפט פלילי .כלומר ,הייתה
נטייה מסוימת לייחד שופט לתחו מקצועי ,א כי לא באופ בלעדי.
קביעת ההרכבי
א שקביעת ההרכבי היא בתחו סמכותו של נשיא ביתהמשפט העליו ,בזמני הוא
לא עסק בכ כדי למנוע לזות שפתיי .אני יכול להעיד כי הנשיא ברק לא התערב בהרכבי
ועלפי רוב ה נקבעו עלידי המחשב .ההלי היה מתנהל כ :מדי תחילת שנה נקבע מספר
הימי שבה יישב כל שופט בהרכב באול ביתהמשפט .בדר כלל שופט ישב בי 80
ל 90יו בשנה בהרכב .ההרכבי מורכבי מראש לכל השנה וזמ קצר יחסית לפני תארי
המותב ,המזכירות מחליטה איזה תיק מגיע להרכב כלשהו .המזכירות נעזרת בתוכנת
מחשב .השופט המיועד לשבת בהרכב ,מקבל את התיק כשבועיי לפני תחילת המשפט.
כאמור ,על קיו ההרכב עצמו בתארי הנדו הוחלט לעתי כשנה מראש .העומס על בית
המשפט העליו הוא עצו .בשנה היו בי  11,000ל 12,000תיקי.
הפרדת ביתהמשפט העליו לביתמשפט לערעורי ולבג"
אני חושב שאי להפריד את ביתהמשפט העליו לשתי ערכאות נפרדות ,אחת שדנה
בערעורי ושנייה המשמשת כבג" .אני חושב שהשיטה שלנו טובה .א יש בעיה עקרונית
אז מרחיבי את ההרכב ,כדי למנוע פסקידי סותרי .הרחבת ההרכב נהוגה בייחוד
בשאלות חוקתיות.
הוצאות משפט
שאלת ההוצאות היא שאלה מורכבת ומעניינת .בפלילי אי הוצאות לנאש ג א הוא
מורשע .ככלל ,ההוצאות בישראל נמוכות מאוד .בארצותהברית אי פוסקי הוצאות בכלל
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ובאירופה ההוצאות שעל המתדיי לשל ה גבוהות .לפעמי ,ההוצאות שעל נאש לשל
למדינה עולות על הקנס שהוטל עליו כעונש.
חלק חשוב בהוצאות של בעלדי ה שכר טרחת עורהדי .בחוק פיצויי לנפגעי
תאונות דרכי נקבע שעורהדי יקבל עד  13%מהסכו שנפסק .בתיקי נזיקי אחרי שכר
הטרחה גבוה יותר .א הוצאות המשפט ה גבוהות מאוד קיי חשש שאנשי כלל לא יפנו
לביתהמשפט .לכ סוגיית ההוצאות נוגעת לבעיית הנגישות .צרי לאז בי נגישות לבי
החזרת המצב של התובע לקדמותו ,כדי לא להרתיע אנשי מלפנות לביתהמשפט בשל
הוצאות משפט גבוהות .אנו נוהגי בעניי שכר הטרחה על פי המסורת האנגלואמריקנית
ומתירי שכר באחוזי מסכו שנפסק לטובת בעלהדי .באירופה העיקרו המסורתי הוא
כי הסכ של שכר באחוזי מסכו הפסק נוגד את המוסר ולכ הוא אסור .לשיטת ,שכר
טרחה צרי להיות משול לפי שעות עבודה.
נושא ההוצאות הוא מורכב מאוד ומעורר שאלות של צדק מתק ומדיניות משפטית.
עבודה קשה
העבודה בביתהמשפט העליו הייתה אינטנסיבית מאוד .כל יו עבדתי בממוצע 13
שעות .אני יכול להעיד על עצמי כי אני עובד מהר למדי ועובדה היא כי לא סבלתי מלח
בעבודה .לדעתי ,זה ג עניי של ארגו העבודה .ע זאת אי ספק שצרי לעשות רפורמה
שתקטי את הנטל המונח על כתפיה של שופטי ביתהמשפט העליו .יש כל מיני תוכניות
לש השגת מטרה זו ,למשל הרפורמה המוצעת עלידי ועדת אור.8
היכולת להכריע
לדעתי ,שופט נצר לשלוש תכונות עיקריות :האחת היא יושר ,השנייה מקצועיות
והשלישית – ואולי מבחינה מעשית החשובה מכול – היא היכולת לדעת להכריע .א אינ
יודע להכריע אל תהיה שופט .השופט חייב ג להיות מוכ להחלטות הקשות לאד הנדו
לפניו א החוק מצווה עליו לנהוג כ .הביקור הראשו שעשיתי לאחר המינוי שלי לבית
המשפט העליו היה בבית הסוהר המרכזי ברמלה .רציתי להיות מודע לא אנו שולחי אד
כשנגזר עליו עונש מאסר .אני נמנעתי בקפדנות מלציי בפסקהדי כי היו לי התלבטויות
לקראת ההכרעה .התפקיד של שופט הוא להכריע .פסקהדי נכתב אחרי ההתלבטות ,א
הייתה כזאת ,והפסק הוא ביטוי להכרעה .מי שאינו מסוגל להכריע מקומו אינו בבית
המשפט .ככלל ,לא התקשיתי להכריע .על השופט להכריע במסגרת הדי לפי מיטב הבנתו
ומצפונו .טעויות אפשריות וה חלק בלתי נמנע מתפקיד השפיטה .בתלמוד הובעה הדעה כי
הדרישה לריבוי דייני בהרכב באה כדי שהאחריות הכבדה של השפיטה תתחלק ביניה

די וחשבו הוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילי בישראל )אוגוסט .(1997
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במקרה של טעות" :רב הונא כי הוה אתי דינא לקמיה מיכני ומייתי עשרה רבנ מבי רב.
אמר :כי היכי דלימטיי שיבא מכשורא" .9כלומר ,רב הונא בשבתו לדי היה אוס ומביא
עשרה חכמי מבית מדרשו של רב ,כדי שיגיע לכל אחד רק "שבב מ הקורה".
אי לשופט אלא מה שעיניו רואות .כאמור ,לשופט צריכה להיות יושרה ,כ שיחליט
ללא פניות .לעתי יש תפקיד ג לאינטואיציה האישיתהמקצועית .קרה ובא לפניי ערעור
בתיק אזרחי ומיד בקריאה הראשונה של פסקהדי המחוזי הרגשתי שמשהו איננו בסדר.
שבתי וקראתי את התיק בעיו ,תו הקפדה רבה על עובדות המקרה ,והתחזקה בי התחושה
שנעשה עוול לבעלדי .המקרה היה מורכב מאוד מבחינה משפטית ,א בסו מצאתי דר
לשנות את התוצאה שהייתה קשה מאוד לצד אחד .השופטי האחרי שישבו אתי בדי
ואשר היו מומחי בתחו השתכנעו שגישתי המשפטית נכונה ושינינו את פסקהדי של
ביתהמשפט המחוזי .כעבור חצי שנה נודע לי בעקיפי ,דר קרוב משפחה שפגש במקרה
קרוב משפחה של בעלהדי ,כי השינוי בפסקהדי הציל את חייו של בעלהדי שחשב
להתאבד בעקבות הפסק המקורי .כמוב שאיני מאשי את השופט שלמטה בהגיעו למסקנה
שונה במקרה זה שהיה גבולי מאוד .ע זאת העובדה שהצלתי נפש בישראל נותנת לי סיפוק
רב וכאמור ,לא היה לי ספק שמנעתי עוול .בהקשר זה ברצוני להזכיר עניי נוס .בזמנו,
לקראת קבלת רישיו עורדי ,התמחיתי בפרקליטות המדינה במחלקת בג"צי במש חצי
שנה והמאמ שלי היה א' פ' לנדא ז"ל ,שהיה לאחר מכ נשיא ביתהמשפט המחוזי
בירושלי .למדתי ממנו דבר גדול שנחרת בזיכרוני .הוא היה נהג לומר" :כאשר אתה מקבל
עתירה ,קח אותה ,תריח א היא מריחה טוב או מריחה לא טוב ותנהג לפי הריח" ,וזו הייתה
לי הנחיה בחיי .יש חוק ויש סעיפי ,א יש ריח שעולה מכל תיק.
בדידות
שופט הוא בודד במובני אחדי .ראשית ,הוא אינו רשאי לעסוק בפוליטיקה .יש ג
מגבלות במישור החברתי .ההלכה היהודית מקפידה מאוד על שמירת הכבוד העצמי של
שופטי ושל מנהיגי" :כיו שנתמנה פרנס על הצבור אסור בעשיית מלאכה בפני שלשה
כדי שלא יתבזה בפניה .א המלאכה ברבי אסורה עליו קל וחומר לאכול ולשתות
ולהשתכר בפני רבי ובכניסת עמי האר ובסעודת מרעות .אוי לה לאות הדייני שנהגו
בכ .10"...עיקרו זה הנחה אותי במגעי החברתיי.
השפיטה היא תפקיד שבו המטרה איננה להיות פופולרי אלא לעשות משפט צדק .ג
בהקשר זה יש ממד של בדידות .אסור לו לשופט להימל באחרי על די העומד לפניו

9
10

סנהדרי ,ז ,ב.
רמב" ,סנהדרי ,כה ,ד.
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להכרעה .מעול לא שיתפתי את בני משפחתי בתיקי שבה עסקתי .ההתייעצות היחידה
ששופט רשאי לעשות היא ע חבריו השופטי .לכל היותר אפשר לשאול מומחה במקצוע
שאלה תאורטית מופשטת ,כפי שנוהגי לעיי בספרות המשפטית .בכל אופ עיקר
ההתייעצויות הוא ע שופטי .יכול אני להעיד כי האווירה החברתית בביתהמשפט העליו
הייתה טובה מאוד .אני באתי לביתהמשפט ע ניסיו שפיטה מועט .יתרה מזו ,יש
פרקטיקה בביתהמשפט שאינה כתובה בחוק .ההתייעצות ע חברי השופטי ,שה בעלי
ניסיו רב ,לא תסולא בפז .נעזרתי בה רבות ואני מלא הערכה על עזרת .כמוב ,ע הזמ
אתה לומד ומסוגל לפעול בכוחות עצמיי.
פסיקה צפויה מראש
יש עורכידי היודעי לצפות מראש ,על פי ההרכב שנקבע ,מה תהיה תוצאת המשפט.
שאלה גדולה ומפורסמת היא באיזו מידה האישיות של השופט משפיעה על תוצאת
הפסיקה .רבות נכתב על כ והרבה הוא בגדר ספקולציה .איני עוסק בזה משו שאיני נוטה
לנתח את עצמי .השתדלתי להיות נאמ לדי .ע זאת יש להניח שאחרי פסיקה מסוימת,
עורהדי יכול לדעת מה תהיה עמדת השופט באותו הנושא .זה ג לגיטימי וג רצוי .א
כתבתי בעבר פסקדי וקבעתי שיש לפרש את החוק בצורה מסוימת ,סביר להניח שאפסוק
כ ג בתיק עתידי .גרסתי תמיד שיציבות היא ער חשוב מאוד במשפט.
השפעות התקשורת
לפי ניסיוני התקשורת לא השפיעה על השופטי שישבו אתי בדי .א הייתה השפעה
כזאת ,הרי היא לא הייתה מודעת .אישית לא התעניינתי מה נאמר בתקשורת על מקרה
מסוי שעמד להכרעה.
טובת המדינה היא שיקול לגיטימי ששופט חייב לשקול אותו ,א זאת רק במסגרת
החוק .כאמור ,אני נתו למרותו של החוק .תפקידי להחיל את החוק לפי מיטב הבנתי .א
החוק אינו משביע רצו ,אז על המחוקק לשנותו בכפו להוראות חוקי היסוד.
דת ומדינה
הפרדת הדת מ המדינה היא שאלה אידאולוגית .ניתחתי את הנושא במאמר שכתבתי על
ההשקפות השונות בנוגע לשילובה של הרבנות בתו המדינה .11הציונות הדתית ראתה בזה
ביטוי של יהדות המדינה ,לעומת זאת ב גוריו ראה בזה דר לשליטת המדינה במוסדות

י' אנגלרד "יחסי דת ומדינה בישראל – הרקע ההסטורי הרעיוני" ,˙ÈË¯˜ÂÓ„Â ˙È„Â‰È ‰È„Ó
˜) ÌÈ¯Ó‡Ó ı·Âד' ברקארז עורכת.291 (1996 ,
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הדת .בדיעבד נראה כי הוא צדק .כאיש אקדמי ערכתי ניתוח של המצב הקיי .עסקתי הרבה
בנושא דת ומדינה .יש לזכור כי ברוב ארצות העול אי עיקרו חוקתי של הפרדה כפי שהוא
מופעל בארצותהברית .מבחינה היסטורית ההפרדה בארצותהברית הייתה דרישה מצד
חוגי דתיי ,בעיקר פרוטסטנטי .ה רצו הפרדה מתו טעמי של עצמאות דתית .תפיסה
שונה לגמרי קיימת ה באסלא ה ביהדות האורתודוקסית .הדת מקיפה בהוראותיה את חיי
האד על כל היבטיה ולכ אי להפריד בי הממד הפרטי לממד הציבורי .זו בעיה קשה
מאוד במדינה דמוקרטית מודרנית .לפי תפיסתי על ביתהמשפט לכבד עד כמה שאפשר את
הפשרות שנערכו בסוגיה זו בבית המחוקקי.
אור פסקיהדי וחשיבות העובדות
עשיתי הבחנה מאוד ברורה בי תפקיד של שופט לבי תפקיד של חוקר .פסקדי איננו
מאמר עיוני אלא הכרעה מוחשית .לכ לא היו אצלי פסקידי ארוכי .השתדלתי לקצר
בכתיבה תו הקפדה רבה על העובדות .לפעמי הייתי מעיי עיו מדוקדק במוצגי הרבי
שהוגשו לביתהמשפט המחוזי ,כדי להבי לעומק את ההתרחשויות לפי סדר .נוכחתי
לדעת כי לעתי בעליהדי ,מטעמי שלה ,אינ מציגי את הסכסו שלה כהווייתו.
שאיפתי הייתה לדעת את מהות הסכסו האמיתי .הרביתי בשאלות במשפט כדי לעמוד על
הפלוגתה האמיתית .כשהבנתי מה הסכסו האמיתי היה בידי ג להביא לפשרות.
הרקע של שופט
אני בא מעול אקדמי ואני חושב שלהיות פרופסור באקדמיה אינו ערובה כשלעצמה
להצלחה בתפקיד השפיטה .כדי להיות שופט טוב צריכות להתקיי תכונות נוספות .אני
מאמי שהייתה לי הבנה טובה בתחו המסחרי .כל אבות אבותיי היו סוחרי וגדלתי
באווירה זו .נראה כי הקרבה לענייני מסחר באה לי בירושה .היה לי עניי מיוחד בהבנת
עול המסחר ואהבתי לשבת במשפטי שהייתה לה שייכות לעסקי.
שחיתות
איני חושב במונחי שהכול מושחת .אני ציוני דתי בהשקפתי ,בחינוכי וברקע שלי ואני
חפ שהמדינה היהודית תצליח לאחר גלות של אלפיי שנה .שחיתות קיימת בכל מקו
בעול ולצערי ג אצלנו .אני אומר שיש לעשות הכול כדי שהמדינה תהיה מתוקנת .ג
בעבר היו אצלנו דברי בלתי תקיני ,אלא ששמעו וידעו על כ פחות .אני נשאר אופטימי
ומקווה כי נתגבר על התופעות השליליות.
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פסקדי אגד12

זהו אחד מפסקיהדי הראשוני שכתבתי לאחר מינויי לביתהמשפט העליו ,שבו היה
מדובר בשלילת זכויות סוציאליות מחבר אגד שהוצא מ האגודה בשל מעשי עבירה.
השאלה המשפטית הייתה א חוק החוזי האחידי חל על תקנו של תאגיד .שאלה זו
נדונה בערעור בפני הרכב מורחב של חמישה שופטי .הוחלט כי בנסיבות העניי ,התקנו
של אגד הוא בבחינת חוזה בי התאגיד לבי חבריו ,וכי חל עליו חוק החוזי האחידי.
בעקבות כ נפסלו – בהיות תנאי מקפחי – ההוראות בתקנו ששללו אוטומטית את
הזכויות הסוציאליות במקרה של הוצאת חבר מ האגודה .פסקדי זה מהווה תקדי חשוב
מאוד בסוגיות עקרוניות הנוגעות לתקנוני של אגודות שיתופיות ולמהות של תנאי
מקפחי לפי חוק החוזי האחידי .ואמנ ,הסתמכו עליו בפסקידי רבי .אני זוכר כי
טענו נגד פסקהדי שהוא בבחינת רעידת אדמה בדיני התאגידי ,א לא ראיתי כי קרה
בעקבותיו דבר מרחיק לכת .נראה כי תקנו אגד תוק כדי למנוע את איהצדק שעליו הצביע
ביתהמשפט העליו.
השפעת מלאכת השפיטה על החיי האישיי
אי ספק כי מלאכת השפיטה הייתה שונה מעיסוקי האקדמי הקוד ,קוד כל מבחינת
עומס העבודה .כאמור ,בביתהמשפט עבדתי בממוצע כ 13שעות ביו ,דבר שגר
לבדידות ניכרת מבחינה חברתית ומשפחתית .כמו כ ,לפני כ הייתי יותר פתוח בהבעת
דעות פוליטיות .התפקיד מגביל מאוד בעניי זה .כללית ,מצאתי כי התפקיד השיפוטי מית
את נטייתי לפולמוס בענייני דעות והשקפות .אפשר כי זה ג עניי של גיל .ג כיו ,אחרי
פרישתי ,אני נמנע מלהביע בפומבי דעות פוליטיות .אני גורס כי שופט מחויב לזהירות
ולריסו בתחו זה ג "רטרואקטיבית".
לעומת זאת נוכחתי לדעת כי מלאכת השפיטה אינה שונה כל כ מבחינה מחשבתית מ
העיסוק האקדמי הקוד שלי .כי סו כול סו ,ג כמורי למשפטי עסקנו רבות בפסיקה
של בתיהמשפט .יתרה מזו ,נתתי הרבה מאוד חוותדעת משפטיות לעורכידי לפני היותי
שופט .לפני המינוי שאלתי את עצמי כיצד אד שהתפרנס כל חייו מלדבר יוכל פתאו
לשבת ולהקשיב לדיבורי של אחרי? בניגוד לחששותיי לא היה לי קושי מלהקשיב במש
שעות .עובדה שזה עבד!

ע"א  ,·˜ÚÈ ' Ó"Ú· „‚‡ È¯·Á Ï˘ ˙Â‡ÏÓ‚‰ Ô¯˜ 1795/93פ"ד נא).433 (5
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כמעט כמו שווי
אני בעד ללמוד מאחרי! אנחנו יכולי ללמוד דברי רבי מאר מוצאי שווי.
ראשית ,לטעמי ,אנו חלשי מאוד בקיו שגרה .ראו לדוגמה את התחזוקה העלובה של
אוטובוסי ,של משאיות ,של קרונות רכבת ,של מדרכות ,של כבישי ושל בתי .שגרת
המשטרה אינה טובה .אנחנו יודעי לאלתר ,א לא לתכנ לעתיד .משווי הייתי לומד כיצד
מקיימי אוטונומיה ברשויות המקומיות במקו הריכוזיות היתרה השוררת אצלנו .הייתי
לומד מה כיצד משתפי את תושבי השכונות בהחלטות הנוגעות אליה ישירות .הייתי
לומד מה את שימת הדגש על איכות הסביבה שמפותחת ש לאי שיעור לעומת המקובל
אצלנו .ע זאת אחד הדברי שלא הייתי לומד מה היא דר המינוי הפוליטי של שופטי.
כמו כ אני סבור שאצלנו זכויות האד מוגנות בצורה יעילה יותר הודות לקיומו של בית
משפט גבוה לצדק .זכורני כי ביו שישי אחד ,לאחר שרוב העובדי כבר עזבו את הבניי,
הגיעה אליי – בשמשי כשופט תור – עתירה מסוג של הביאס קורפוס .נטע כי אד מצוי
במעצר בלתי חוקי מאז אתמול .זימנתי מיד את הצדדי לדיו בפניי באול ביתהמשפט.
הדיו התקיי בנוכחות העצור ובתו בירור העניי החלטתי לשחררו במקו .לאחר מכ
סיפרו לי כי העציר פר בבכי מרוב התרגשות על שחרורו המידי.
הכתיבה האקדמית
ע פרישתי מכס המשפט שבתי למחקר האקדמי ולכתיבה .הוצאתי מהדורה שלישית
של ספרי על פיצויי לנפגעי תאונות דרכי .13משימה זו דרשה עבודה רבה בשל ריבוי
הפסיקה .מצאתי כי בשנה יש כאלפיי פסקידי העוסקי בסוגיה זו .כמו כ תרגמתי
לעברית את ספרו של הנס קלז על מהותה וערכה של הדמוקרטיה .14ספר נוס העומד
להופיע בקרוב באנגלית מתאר את ההיסטוריה של המושגי "צדק מתק" ו"צדק מחלק"
מאריסטו ועד לזמננו .כעת אני עוסק בתרגו נוס מתו כתבי הנס קלז בנושאי של
תיאולוגיה פוליטית ושל משפט טבעי .אני חסיד גדול של מלומד גאוני זה .בתקופה זו של
חיי אני נוטה להתעניי יותר בעקרונות היסוד ובהיבטי הפילוסופיי של המשפט ,ופחות
בהוראות המשפט הפוזיטיביות .ע זאת אני בדעה כי ההכרה המעמיקה בפרטי
הפוזיטיביי היא תנאי מוקד חיוני לכל עיסוק ביסודות הכלליי יותר .אחד הנושאי
האחרי שבו יש לי עניי רב הוא היחס בי ההלכה לבי המוסר במסורת היהדות.

13
14

י' אנגלרד) ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ‡˙ ÈÚ‚ÙÏ ÌÈÈÂˆÈÙ ,מהדורה שלישית ,תשס"ה(.
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שאיפות ילדות
עוד כילד חלמתי להיות משפט ,א הוריי לא התלהבו משאיפתי זו .ה רצו שאהיה
כלכל או מהנדס ואמנ היה רעיו כי אלמד כלכלה באוניברסיטה בלונדו .כדי לבחו את
דרכי ,למדתי לש ניסיו סמסטר אחד משפטי באוניברסיטת צירי בשווי .חוויה זו
הכריעה את דרכי העתידית באקדמיה .והנה ,כל הילדי שלי ה משפטני ,א שהצעתי
לה לא להיות עורכידי .עריכתדי היא מקצוע קשה ותובעני מאוד.
מוזיקה
אני שומע מוזיקה קלאסית ,אוהב אופרה ובייחוד חזנות .ע זאת אני נוטה יותר לצד
האנליטיהשכלתני מאשר לתחושתיהסובייקטיבי .יש אנשי הזקוקי למוזיקה מבחינה
נפשית .אני מעדי הגות.
תחביבי
התחביב שלי הוא העבודה שלי :המחקר ,בייחוד המחקר המשפטי .אני עוסק ג
בפילוסופיה של ההלכה היהודית .חביבה עליי במיוחד היא ההיסטוריה של מושגי משפט,
הכרוכה במפגש ע הוגי של הדורות הקודמי מכל הזרמי ומכל הדתות .אני נפע
מגדולת הרוחנית של קדמוני.
געגוע
איני מתגעגע לשפיטה .כל דבר בעיתו .באתי לשפיטה בביתהמשפט העליו מ העול
האקדמי ,מעבר שהוא נדיר למדי בארצנו .הציעו לי להיות שופט ג לפני כ ,א סירבתי
משו שאהבתי את עול ההוראה והמחקר .כמו כ לא ידעתי א אני מתאי לשפיטה.
כאמור ,כשופט אתה מקריב קרב גדול :אי זמ למחקר ואי זמ רב לקריאה ,שני עיסוקי
שה חשובי לי עד מאוד .השפיטה הייתה מעניינת מאוד ואתגר גדול .כיו אני נהנה
מחזרתי למחקר ומ העובדה שיכול אני להקדיש זמ לרעייתי ,לילדיי ולנכדיי.
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