השופטת בדימוס דליה דורנר
תמצית תולדות חיי
השופטת דליה דורנר נולדה באיסטנבול שבטורקיה ב 3במר  1934בש
דולי גרינברג ,לאב שהיה סוחר עצי שהגיע לאיסטנבול מאודסה .סבה היה
הרב הראשי האשכנזי של העיר .המשפחה עלתה לישראל בשנת ,1944
אביה נפטר זמ קצר לאחר מכ ואמה האלמנה נקלעה לקשיי כספיי.
דורנר נשלחה למוסד החינוכי "נווה הילד" בנהריה וש בילתה את שנות
נעוריה .על החינו שקיבלה ש אמרה" :מדריכינו היקי חינכו אותנו
לערכי אוניברסליי :אהבת האד ,כיבוד האד באשר הוא אד ,והעיקרו
הקאנטיאני ,שלפיו אד לעול אינו אמצעי להשגת תכלית אלא לעול הוא
תכלית לעצמה .מטע זה נשאתי עמי בכל אשר הלכתי" .מהמוסד החינוכי
המשיכה לבית הספר הריאלי בחיפה.
במהל שירות החובה בצה"ל ,שאותו עשתה ברמתג ,החלה בלימודי
משפטי בבית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה בתלאביב .ש הכירה את
שמואל דורנר ,שלו נישאה בשנת  .1958לאחר שחרורה מצה"ל המשיכה
בלימודי משפטי באוניברסיטה העברית .לאחר תו לימודיה הועסקה
בתפקיד משפטי במשטרת ישראל ,לאחר מכ עברה לשרת בפרקליטות
הצבאית ,ש התקדמה בסול הדרגות .בי השאר הייתה דורנר הסנגורית
הצבאית הראשית ומשנת  1974כיהנה בתפקיד שופטת ביתהדי הצבאי
לערעורי ,תפקיד שהקנה לה דרגת אלו משנה .דורנר הייתה הקצינה
הראשונה בצה"ל מחו לחיל הנשי ,שהוענקו לה דרגות סג אלו ואלו
משנה.
ע פרישתה מהצבא מונתה לשופטת ביתהמשפט המחוזי בבארשבע
ומאוחר יותר בירושלי .בתפקיד זה ישבה בהרכב ששפט את ג'ו דמיאניוק
שזוהה כאיוו האיו ,הפושע הנאצי האוקראיני מטרבלינקה .1דורנר לא
חפצה לשבת בהרכב בשל התנגדותה העקרונית לעונש המוות ,אול
עמיתיה ,שהכירו ביכולתה לארג כמויות עצומות של חומר ולהתמצא בו,
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לחצו עליה לקבל את התפקיד .בסופו של דבר זוכה דמיאניוק מחמת הספק
בערעור שהגיש לביתהמשפט העליו ,2בעקבות ראיות חדשות שהתגלו
לאחר פתיחת ארכיוני הקג"ב.
בשנת  1994מונתה דורנר לשופטת בביתהמשפט העליו ,תחילה כמינוי
בפועל ואחר כ כמינוי קבוע .את המינוי יז נשיא ביתהמשפט העליו
דאז ,מאיר שמגר .לקראת סו כהונתה שימשה דורנר ג כיושבתראש ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת ולרשויות המקומיות.
דורנר זוהתה כדבקה במיוחד בהגנה על זכויות האד וכפרשנית מרחיבה
של חוקי היסוד .ע זאת היא החמירה ע נאשמי צווארו לב .גישות אלו,
כפי שהשתקפו בפסיקותיה ,הפכו אותה לאחת מהבולטות שבשופטי
ישראל.
ב 3במר  2004סיימה דליה דורנר את כהונתה בביתהמשפט העליו.
נשיא ביתהמשפט העליו אהר ברק תיאר את כהונתה במילי" :דליה
ביססה את מעמדה כאחת מהחשובי והמקוריי בשופטי ביתמשפט זה.
תרומתה חוצה את כל ענפי המשפט ואת כל תחומי המשפט".
באוגוסט  2006נבחרה דורנר לתפקיד נשיאת מועצת העיתונות הישראלית.
דורנר נשואה וא לשני בני .אחד מה הוא פרופ' אריאל בנדור
מהפקולטה למשפטי באוניברסיטת בראיל ,בעבר דיק הפקולטה
למשפטי ודיק הסטודנטי באוניברסיטת חיפה.
שפיטות
כאשר עניי כלשהו מגיע לביתהמשפט ,הוא שפיט במוב זה שביתהמשפט נות פסק
די – בי שהוא מתערב בהחלטה השלטונית ובי שאינו מתערב בה .יש ענייני פוליטיי
מובהקי ,שבה הביקורת השיפוטית היא מרוסנת ולפעמי עתירה תידחה בשל אי
שפיטות "מוסדית" .למשל כפי שנקבע בפסקהדי בעניי החוקתיות של החוק שאישר את
תוכנית ההתנתקות :3ביתהמשפט לא קובע גבולות למדינת ישראל ,אבל באותו מקרה בית
המשפט ד בטענות כי נפגעו זכויות האד של המתיישבי וא פסק כי הסדרי מסוימי
שנקבעו בחוק פגעו בזכות הקניי שלה שלא כדי .כמוב ,ביתהמשפט יפסול רק חוק
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שיסתור חוק יסוד ,למשל חוק שלא יעמוד בתנאי פסקת ההגבלה ,תו זהירות והבנה
שמדובר בחוק של הכנסת ולא בהחלטה מנהלית.
בכל מקרה ,ג כאשר ביתהמשפט לא מתערב בנושא מסוי ,יש התוקפי אותו על כ.
לדוגמה חלקי נרחבי בציבור שהחזיקו בעמדה שלא הכול שפיט ,התאכזבו מכ שבית
המשפט לא ביטל את ההתנתקות .בס הכול ,כשופטת ביתהמשפט העליו אני מאמינה
שיש לציבור אמו בביתהמשפט העליו וזה כולל את כל שכבות הציבור מימי ומשמאל,
ערבי ויהודי ,חילוני ודתיי .הראיה לכ היא שכאשר פוגעי בה ה פוני לבית
המשפט .אד קרוב אצל עצמו ,אבל כול יודעי שביתהמשפט העליו הוא מוסד
אובייקטיבי.
אקטיביז שיפוטי ותיוג שופטי
השקפת העול שלי היא לקחת את הזכויות המשפטיות ברצינות ,ממש כמו בכותרת
ספרו המפורס של רונאלד דבורקי .4הרטוריקה חשובה ,אבל היא לא העיקר .אמורי
להתחיל ברטוריקה ,אבל אוי ואבוי א נסיי ברטוריקה .רטוריקה שאיננה מלווה בצו היא
חסרת ער .בסיבוב הראשו של עניי  5„˙Èלא פרשנו את החוק ,אלא רק כתבנו שיש לפרש
את כל החוקי בהתחשב בקיומה של זכות יסוד חברתית לחינו .לכ קבענו שלגבי חוק
חינו מיוחד ,תשמ"ח ,1988הפירוש של משרד החינו ,שלפיו הוא חייב לתת חינו חינ
רק לילדי במוסדות חינו מיוחד ולא לתקצב ילדי חינו מיוחד במוסדות חינו רגילי
שהוא עצמו מצא אות מתאימי לשילוב ,איננו פירוש נכו .בפרשת  „˙Èמשרד החינו
הראה שכדי להחיל את החוק צרי לפחות  120מיליו ש"ח .התלבטנו איזה סעד לתת
בפסקהדי ,כדי שהוא יהיה אפקטיבי ולא יישאר רטוריקה ריקה ממשמעות מעשית .לכ
פסקנו שיש להקצות  120מיליו ש"ח באופ מידי ובשנה שלאחריה יש לארג את התקציב
בהתא .6בכנסת הייתה מחאה על כ שחייבנו אותה לקיי את החוק שהיא עצמה חוקקה.
צרי להיזהר מזילות של זכויות האד .לקיו זכות אד צרי להיות מחיר חברתי .לכ
לא עוצרי אד ,ג א יש חשד שמצדיק לעצרו ,א מצויה חלופת מעצר; יש לאפשר
לחיילות להשתת בקורס טייס ,ג א זה עולה הרבה כס .אני לא תומכת בהרחבת ההיק
של זכויות האד ,באופ שכל אינטרס מוג עלידי זכות ,אבל קל לפגוע בזכויות וה
מתדלדלות .גישתי בעניי זה שונה מזו של השופט אהר ברק ,שדוגל בפירוש מרחיב יחסית
של זכויות האד .לפי השקפתי ,עדי לצמצ את הזכות ולקיי אותה.
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ביתהמשפט העליו איננו תלוי שופטי .הפסיקה נבנתה נדב על נדב .כל דור בונה
על הנדב שהניח קודמו ומפתח אותו ,כי החיי לא עומדי במקו ,החיי משתני .אז א
קוראי את פסקיהדי של היו לעומת מה שנכתב בראשית המדינה ,יש הרבה שינויי.
אגב ,השופטי הכי אקטיביסטי היו השופטי משנות החמישי ,שעל בסיס הכרזת
העצמאות בלבד הנחילו לנו את זכויות האד.
לשופטי שוני יש השקפות שונות – יש שופט שמר ,שופט שמדגיש יותר את זכויות
האד ,שופט שמדגיש את ההגנה על שלו הציבור ,שופט ביטחוניסט – א כולנו מאוחדי
סביב הערכי של מדינה יהודית ודמוקרטית .אלא מה? שופטי עוסקי כל הזמ באיזוני,
ומטבע הדברי באיזוני השוני מתגלות השקפות משפטיות שונות.
סבירות ומידתיות
מתח הסבירות נפו בשיח המשפטי בשני האחרונות .יש החושבי שהמושג הזה
איננו ראוי שכ מאוד קשה להגדירו .באיסבירות קיצונית הכוונה היא לאיסבירות שממש
זועקת לשמיי .היו יש לנו כלי טוב יותר ,שג בו יש אלמנט של סבירות והוא ישי כאשר
מדובר בפגיעה בזכויות האד .מדובר בעקרונות פסקת ההגבלה .ביתהמשפט העליו קבע
– לראשונה בעניי  7¯ÏÈÓואחר כ בעניי  8·¯ÂÁשהתקבל על דעת כול – שנית להיעזר
באות מבחני ג בהחלטות מנהליות וג לגבי פגיעה בזכויות שאינ מנויות בחוקיהיסוד.
בודקי א ההחלטה היא לתכלית ראויה וא היא מידתית.
השופטי כאליטה
לדור הזה של השופטי אי רקע חברתי דומה .לגבי דורות קודמי ,מספר המשפטני
היה קט בהרבה ומטבע הדברי הייתה היכרות .כיו אי קשר אישי או חברתי בי
השופטי .ככל שהזמ עובר כ מגיעי לביתהמשפט שופטי מרקע שונה .במש הזמ
אני מצפה שיהיו לנו שופטי מכל המגזרי ,א זה לוקח זמ .אד לא עולה לאר וכבר
למחרת ממני אותו לשופט בביתהמשפט העליו .ודאי ששופט ביתהמשפט העליו הוא
חלק מהאליטה המקצועית.
בג" לא מנהל את המדינה
לפעמי ,כשישבתי בראש הרכב שטיפל בעתירות לבג" ,ע כניסתי לאול הייתי
אומרת" :רבותי את קוראי בעיתו שבג" מנהל את המדינה ,אז יש לי חדשה בשבילכ:
בג" איננו מנהל את המדינה ,הוא בס הכול משמש כביקורת שיפוטית".
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אני חושבת שטוב שלאזרח יש כתובת .האחוזי הנמוכי של העתירות לבג" אשר
מתקבלות אינ משקפי את השפעת בג" ,שכ דברי רבי מסתדרי לשביעות רצונו של
העותר ללא מת צו .למשל יש מקרי שבה עותר פונה לבג" לאחר שהרשות לא השיבה
לפנייתו .ברגע שיש עתירה האזרח מקבל תשובה מספקת .ידוע לי ג שמקבלי ההחלטות
במשרדי הממשלה בודקי א ה יוכלו להג על ההחלטה בבג" ,כ שלבג" יש כוח
מרתיע .זהו מכשיר חשוב.
התייעצויות שופטי
בביתהמשפט המחוזי מתייעצי כל הזמ – אחרי הדיו ,תו כדי הדיו ובהפסקות.
בביתהמשפט העליו יש כל מיני שיטות :בתיקי כבדי עורכי התייעצות ,יש תיקי
שבה מחליטי במקו ויש תיקי שבה בבוקר הדיו שואלי את חברי ההרכב לדעת,
כיוו שרוב החומר הוא בכתב .במידה שחברי ההרכב לא משני את השקפותיה במהל
הדיו והעניי הוא פשוט ,בסו הדיו ראש ההרכב מכתיב פסקדי באול .במקרה
שהדברי לא מגובשי ויש לבדוק את העניי ,ראש ההרכב לוקח על עצמו או מטיל על
אחד החברי את מלאכת הכתיבה .השופט כותב פסקדי מעמיק ,מביא אותו בפני חבריו
להרכב שמעירי הערות ,מתקיימי דיוני נוספי וזה תהלי שבתיק גדול אור זמ רב.
היו מקרי שבה נכנסתי ללשכתו של השופט שכתב את פסקהדי וביקשתי ממנו
למחוק או להוסי שורה מסוימת כדי שאוכל להצטר .א השופט היה יכול לחיות ע
המחיקה או ע התוספת הוא הסכי לבקשתי .כמוב קרה שג אני נעניתי לבקשות דומות
של שופטי .כשאני חתומה על פסקדי במילי "אני מסכימה" זה לא אומר שאני מסכימה
לכל מילה ,אלא שאני מסכימה באופ עקרוני להנמקה הכללית.
במקרה אחד ,שבו ישבתי ע השופטי תאודור אור וצבי טל ,היה מדובר בעמותה
שהייתה לה תכנית לחינו ילדי עד גיל חמש ,שמשרד החינו מימ .משרד החינו החליט
להפסיק את התמיכה והעמותה הגישה עתירה נגד ההחלטה .9החלטנו שיש לדחות את
העתירה והשופט אור כתב את פסקהדי .באמרת אגב ארוכה הוא כתב שהזכות לחינו לא
נכללת בכבוד האד .הסכמתי לתוצאה ולעיקרי הנימוקי ,והוספתי רק שהדיו על הזכות
לחינו איננו נדרש למשפט זה ושאני משאירה אותו בצרי עיו .השופט טל כתב אותו דבר.
לאחר מת פסקהדי התפרסמו מאמרי שתקפו את הקביעה כי אי זכות לחינו .לא הבנתי
על מה ההתנפלות ,שהרי רק שופט אחד בהרכב עסק בכ באמרת אגב .כשעניי  10„˙Èהגיע
אליי ,זו הייתה ההזדמנות שלי לכתוב את השקפתי בנוגע לזכות לחינו .באותה פרשה ישבו
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עמי בהרכב השופט אור והשופט לוי .השופט לוי הצטר אליי ואילו השופט אור כתב
הנמקה משלו .כזה הוא ביתהמשפט העליו :תזמורת של סוליסטי.
אור פסקיהדי
לא כתבתי פסקידי ארוכי .אפילו פסקדיני בפרשת  11¯ÏÈÓמסתכ בפחות מ20
עמודי ובכל זאת הוא עוסק ג בזכות לשוויו ,ג בזכות לכבוד האד וג בפרשנות של
פסקת ההגבלה .המודל שלי בעניי הזה הוא השופט זוסמ .בכדי לכתוב קצר עבדתי שעות
רבות .דעתי האישית היא שעדי לכתוב פסקדי ברור ,בלשו יפה ופשוטה ,מובנת לכול
ומתומצתת ככל הנית .לא חייבי לצטט את כל פסקיהדי שעוסקי בנושא .בסופו של יו
פסקהדי איננו עבודת מחקר.
נגישות הציבור לביתהמשפט
להשקפתי ,זכות הגישה לביתהמשפט היא זכות יסוד .בעיה כלכלית לא צריכה למנוע
חלילה גישה לביתמשפט .כאשר אד מוכיח שאי ביכולתו לעמוד בתשלו האגרה ,יש
הלי בביתהמשפט שפוטר אותו מ האגרה .רש ביתהמשפט מטפל בהליכי הפטור
מאגרה ועל החלטתו נית להגיש ערעור .יחסית לכל העול ,סכו האגרה להגשת בג" הוא
סכו נמו ועממי לצור גישה ישירה אל ביתהמשפט העליו.
יש התוקפי את ביתהמשפט שפתח את שעריו לכול ורוצי לחזור למה שהיה לפני
הרבה שני ,שרק אד בעל עניי אישי יוכל לפנות לביתהמשפט .אני לא מקבלת ביקורת
זו .אני חושבת שאחת ההחלטות הנכונות הייתה לפתוח את שערי ביתהמשפט העליו בפני
ארגוני ועמותות ציבוריות ,ולא רק בפני אלה שתובעי תביעה אישית.
הו ,שלטו ושחיתות פוליטית
הציבור מסתכל על פוליטיקאי באופ מחשיד ,כאילו כל אנשי הציבור וכל חברי הכנסת
ה מושחתי .לפוליטיקה צריכי ללכת אנשי טובי ובפוליטיקאי מושחתי צרי
לטפל .הדר הנכונה להתגבר על השחיתות היא שהציבור יקיא מקרבו את הפוליטיקאי
המושחתי בכ שלא יצביע עבור ,אבל א הפוליטיקאי המושחת נחשב לאד פיקח ומי
שמעמיד אותו לדי נחשב למנוול ,התוצאות ה עגומות .לכ חשוב שהתקשורת ,עורכי
הדי ,הדור הצעיר שלומד באוניברסיטאות וכל אחד במשפחתו ובסביבתו יפעלו כנגד
השחיתות .במילה שחיתות אני לא מדברת רק על שחיתות במוב של המשפט הפלילי ,אלא
ג על שחיתות ציבורית ואישמירה על כללי אתיקה ראויי.
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הכיסא הדתי
לא חייב להיות רק שופט דתי אחד .יכולי להיות שופטי חובשי כיפה במספר לא
מוגבל .א מדובר בשופט טוב ,זה לא משנה א הוא יהודי שומר מצוות ,אבל לא לכל
חובשי הכיפה יש השכלה תורנית ואנחנו רוצי שיהיו בקרבנו מומחי להשכלה דתית.
פע היו מחפשי למנות אישה לשופטת ביתהמשפט העליו .היו יש חמש נשי
בביתהמשפט העליו .ומה א יהיו עשר? אני חושבת שג יהודי שומרי מצוות וג נשי
כבר לא זקוקי לכיסא ייחודי .היו יש בוודאי יותר מכיסא אחד ליהודי שומר מצוות בבית
המשפט העליו .א יבוא מועמד ראוי ,הדבר האחרו שאני אסתכל עליו זה א הוא שומר
מצוות ,אבל אני ארצה לפחות שופט אחד שיהיה מומחה ומקצוע במשפט עברי.
באופ אישי ,היה לי חשוב שאחד מהצוות שלי יהיה בעל השכלה תורנית .זה הוסי לי
ידע ולפעמי בא לידי ביטוי בפסקהדי ,למשל בפסקדי ‚ ,12‰È¯‡ ¯Âשבו נשארתי
במיעוט .לא בכל פסקיהדי ששופט לא מתחרט עליה הוא בטוח שהוא צדק בה ,א
בפסקדי זה יש לי הרגשה חזקה במיוחד שצדקתי .באותו מקרה דובר בקבוצת צעירי
שהקימה התנחלות בשטחי .אנשי טלוויזיה מהרשות השנייה ביקשו להפיק סרט המתעד
את חייה ואת השקפותיה במסגרת רצועת שידור מסוימת .החברה הצעירי שמחו מאוד
ושיתפו פעולה .הסרט היה חיובי ,א לאחר הצילו התברר לה שהרצועה הזו משודרת
בשבת .הרב שלה אמר לה שא ישדרו את הסרט בשבת ,אפילו א יוסיפו את הכיתוב:
"צול ביו חול" ה ייחשבו כמחללי שבת .ה לא רצו בכ והגישו עתירה .אני סברתי
שהפגיעה בה עולה על הפגיעה בחופש העיסוק ובחופש הביטוי של הרשות השנייה,
בהתחשב בכ שנית לשדר את התוכנית ביו אחר ,אבל נשארתי במיעוט .הנשיא ברק,
שאליו הצטר השופט שלמה לוי ,אמר בי היתר שקבלת עמדת העותרי תהא תחילת
סופ של שידורי הטלוויזיה בשבת .המתמחה שלי ,בחור ע השכלה דתית ,אמר לי שיש
משנה מאוד יפה לעניי זה על החולדה בפסח ,שאי חוששי שתעביר חמ מעיר לעיר
ומכפר לכפר ,בגלל המרחק .אהבתי את זה והציטוט מהמקורות מסיי את פסקהדי שלי
בפרשה.
עונש מינימו
עונשי מינימו לא התקבלו בישראל .לפעמי כשקובעי עונש מינימו הוא הופ
לעונש מקסימו ולפעמי הוא מגביל את שיקולהדעת של השופט בגזירת העונש .בתחילה
סברתי ,יחד ע שופטי אחרי ,שלא צרי להגביל את שיקולהדעת .הענישה היא
אינדיווידואלית ויש מקרי מאוד חריגי שבה עונש המינימו עלול להיות חמור מדי.
בסופו של דבר ראיתי ששיטת הענישה שלנו פוגעת בעקרו החוקיות .יש הבדלי כל כ
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גדולי בענישה – לא רק בי שופטי אלא ג בי בתימשפט – והתוצאות שונות לחלוטי.
המחות שלי ,שעוסק בענייני תעבורה ,סיפר לי פע כי היה ידוע ששופט פלוני הוא מקל
ואנשי היו עוברי בכוונה עבירה קלה באזור השיפוט של אותו שופט ולאחר מכ מצרפי
את כל התיקי שלה אל אותו שופט.
קיימת הצעת חוק להבניית שיקולהדעת בענישה ,13צרי לבדוק א היא עומדת
בעקרונות חוקיסוד :כבוד האד וחירותו .א אנחנו מגבילי מאוד את שיקולהדעת של
השופט – ונדמה לי שיש בהצעת החוק הזו הגבלה כזו – והשופט מחויב לעונש המוצא ,יש
לבדוק מהי רמת ההוכחה הנדרשת לראיות הרלוונטיות לקביעת העונש .כלומר ,א אנו
מוציאי את שיקולהדעת לגבי העונש מהשופט ומשאירי אותו לפרקליטות עלידי כ
שהפרקליטות בוחרת את סעי האשמה ומייחסת לנאש את הקטגוריה החמורה ,הא
בנסיבות אלה לא צרי לדרוש איזושהי רמת הוכחה גבוהה יותר ,לא רק בנוגע לנסיבות
העבירה אלא לגבי נסיבות הענישה? זו שאלה לא פשוטה .יש דעות כאלה ואחרות ויש
למצוא את האיזו .שלא יהיה ספק :קביעת עונש מוצא מעלה באופ דרמטי את רמת
הענישה והיא לא כל כ אינדיווידואלית .כ קורה ג בארצות אחרות בעלות ניסיו בקביעת
עונשי מוצא .אצלנו ,כאשר יש עונש מינימו ,השופט נוטה לתת את המינימו .א יהיה
עונש מוצא ,שופט שלו יית את עונש המוצא הזה א לא יפלו השמי .היו הוא מחויב
לחשוב ,להפעיל שיקולדעת.
יש מספיק חוקי ,א לא מספיק ביצוע
אני השתדלתי לעשות צדק עלפי עקרונות המשפט .עקרונות אלה צריכי להיות
צודקי .יש לפרש את החוק על סמ הנחה שהוא צודק .כתבתי על כ בפסקדי .14ÈÓÁ
יש לנו עוד חוקי ,בעייתנו היא בעיה של ביצוע .בפרשת  ,15„˙Èכאשר הורינו בסופו
של דבר לקיי חוק של הכנסת ,הכנסת התכנסה וקיבלה החלטה שגינתה את התערבות בית
המשפט העליו – שמטרתה הייתה להבטיח שחוקי הכנסת יקוימו.
הודאות נאשמי – ראיות חשודות
בארצותהברית מצאו ששורש הטעויות בפסקידי פליליי נעו במקרי רבי בזיהוי
מוטעה של הנאשמי או במת הודאת שווא .אלה שתי בעיות קריטיות במשפט הפלילי ,כי
יכולות להיות ראיות ,לרבות ראיות נסיבתיות ,מצוינות ,אבל כשמדובר בזיהוי או בהודאה,
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ביתהמשפט צרי לבחו אות בזהירות .יש ג בעיה הקשורה להסדרי טיעו שבמסגרת
נאש מודה ,ג בלי שעבר את העבירה.
כשופטת אסור לי לקבל כאמינה כל הודאה של נאש שנגבתה במשטרה .בפסקהדי
בפרשת ‡ ,„È·Ú Ïשנאש ברצח חנית קיקוס ,בדעת מיעוט ,חשבתי שיש לזכות את הנאש
וכתבתי כי הודאה היא ראיה חשודה .16עמיתיי לא הסכימו אתי ,אבל מחקרי הראו
שאנשי מודי ג במעשי שה לא עשו ,בשל לחצי שוני ,חיצוניי ופנימיי .זאת
בייחוד כשמדובר בנאש שמסר את ההודאה בתנאי מעצר .החשד מתגבר במקרי כמו של
אל עביד ,שבה ההודאה כוללת פרטי לא נכוני )באותו מקרה – מקו קבורתה של חנית
קיקוס( .כתבתי רשימה 17שבה הצעתי לשנות את החוק כ שהודאה תהיה טעונה סיוע ולא
"דבר מה" בלבד ,שיידרש פרט כלשהו הכלול בהודאה ,שהמשטרה לא ידעה עליו בעת
שההודאה נמסרה.
קביעת הרכבי הדיו
לפי החוק נשיא ביתהמשפט קובע את ההרכבי ,אבל במציאות בדר כלל המחשב
קובע אות .ההרכבי נקבעי עוד לפני שהתיקי משובצי .רק כשיש הרכב מורחב או
דיו נוס הנשיא קובע את ההרכב .א יש בעיה שנוגעת לדת ומדינה או כשנדרשת בקיאות
במורשת ישראל ,הנשיא ישלב בהרכב שופטי שומרי מסורת .ריבוי השופטי מבטיח
איזו.
המצב האופטימלי הוא שכל השופטי ישבו בהרכב מלא בכל דיו ,אבל זה אפשרי רק
א בביתהמשפט העליו יהיו תשעה שופטי ולא חמישהעשר והוא ידו בכאל תיקי
בשנה ולא בלמעלה משלושהעשר אל .הב שלי ,שהוא מרצה למשפטי ,אומר שבמקרי
מסוימי הוא לא יכול לומר לתלמידי שלו מהי ההלכה ,כי בפסקדי מסוי נאמר כ
ואילו בפסקדי אחר נאמר ההיפ .א כול ישבו בכל דיו תוכל להיות הלכה אחת ברורה.
ג הרעיו שלפיו נשיא ביתהמשפט העליו הוא מי אדמו"ר וכול אומרי אחריו
"אמ" ,ושיש "תקופת ברק"" ,תקופת שמגר" ו"תקופת לנדוי" ,לא משק את המציאות .כל
שופט יכול להשפיע ולהתווכח ,אבל ביתהמשפט העליו הוא תזמורת של יחידי .מדובר
באנשי בעלי השקפות עול משפטיות ,שעומדי על השקפת ואפילו א ה מסכימי
לתוצאה נית לראות את ההבדלי בהסכמה של כל שופט ושופט .למשל בפסקדי 18¯ÏÈÓ
כל אחד משלושת שופטי הרוב כתב פסקדי וכ ג כל אחד משני שופטי המיעוט.
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חסינות שופטי ממת עדות
ביתהמשפט העליו קבע כללי שהגבילו מאוד העדת שופטי ,ג בענייני שאינ
נוגעי לתפקיד השיפוטי .19אני חולקת על כ .א עדות של שופט היא רלוונטית ,עליו
להעיד כמו כל אד אחר .צרי לזכור את עקרו השוויו .הייתי בשוודיה וסיפרו לי שהמל
ש עמד בתור בסופרמרקט .זה רק העלה את ערכו בעיני הע ולא הוריד ממנו .ע זאת רצוי
ששופט לא יהיה תובע במשפט .את דוגמה :בשנת  ,1984בעודי מטיילת ע כלבי ,מכונית
גדולה פגעה בי .הבר שלי רוסקה ,שכבתי בבית חולי "הדסה" מש  37ימי ,שנה שלמה
לא יכולתי ללכת ונעזרתי בקביי .תבעתי פיצויי מחברת הביטוח של נהגת המכונית
שפגעה בי .תביעת הפיצויי הפריעה לי לעבוד ,כי שפטתי בתיקי שבה חברות ביטוח היו
צד וחשתי אינוחות מצד .לכ ביקשתי מעורהדי שלי לסיי את התביעה שהגשתי
בפשרה ,למרות שקיבלתי רק חלק קט מהפיצויי שהאמנתי שמגיעי לי.
השפעת הביוגרפיה האישית על הפסיקה
פע נשאלתי א הייתי כותבת את פסקיהדי שנוגעי לזכויות חברתיות ג א הייתה
לי ביוגרפיה אחרת .עניתי שאכ ,גדלתי במוסד לילדי ,לא היו לנו מקורות הכנסה קבועי,
זו עובדה .ע זאת אני יודעת ששופטי שגדלו בבתי עשירי הגיעו לאות מסקנות .אני לא
רוצה להתכחש לביוגרפיה שלי ,א אני מאמינה שהייתי מגיעה לאות פסקיהדי ג א
הביוגרפיה שלי הייתה שונה.
עבודה קשה
העומס המוטל על ביתהמשפט העליו שלנו הוא כבד .המערכת שלנו זקוקה לרפורמה.
לאחרונה ביקרתי בשוודיה .כשנפגשתי ע שופטי ביתהמשפט העליו ה סיפרו שיש לה
 100תיקי לשנה ושבביתהמשפט מכהני  15שופטי .אצלנו יש כ 13,000תיקי בשנה,
לא כול עתירות מלאות ,יש ג תיקי של ד יחיד ,אבל ג בזה צרי לטפל .אנחנו
משמשי ערכאת ערעור על ביתהמשפט המחוזי וזוהי עבודת פר.
אני זוכרת את עצמי יושבת בלילה ע ערימות תיקי שהייתי צריכה לקרוא .ע זאת
בשבת הזמ מוקדש לקשר ע הנכדי ולכ לא הבאתי עבודה הביתה .יש לי חברי
שמסתובבי ע תיקי כבדי ,אפילו מזוודות ,שה לוקחי הביתה .אני לא נהגתי לעשות
זאת .הגעתי לביתהמשפט בשמונה בבוקר ונשארתי עד תשע בערב .כ יו יו ,כולל יו
שישי עד כניסת השבת ,מש  11שני .אלו חיי קשי ובשו פני חיי לא היו כאלה בבית
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השופטת בדימוס דליה דורנר

המשפט המחוזי .ש היה לי אוויר .התוצאה איננה טובה לע ישראל .אנחנו צריכי להוסי
ערכאת ערעור ,על מנת שביתהמשפט העליו יטפל בכ 1,000תיקי בשנה.
השופט – זאב בודד שתפקידו לקבל החלטות
השתדלתי שלא להביא את ביתהמשפט לביתי .ב הזוג שלי ,למרות שהוא משפט לא
מדבר אתי על פסקידי שכתבתי .ממילא אנחנו השופטי יושבי בהרכבי ואני מתייעצת
ע שופטי עמיתי .להתייע בבית זה כמו שרופא יבוא הביתה וישאל את האישה מהי
הדיאגנוזה .הוא יכול להגיד שהוא מתלבט ,שהוא לחו ,אבל לא מעבר לכ.
מעצ תפקידו ,שופט נדרש לדעת להחליט .לא התקשיתי לקבל החלטות ,זה עניי של
אופי .אד שמתקשה להחליט ,לא יכול להיות שופט .היה עורדי מכובד שרצה להתמנות
לשיפוט .הוא ביקש לעסוק בענייני משפחה ובייחוד במזונות .אחרי תקופה קצרה הוא נכנס
ללח וצדדי התלוננו שההחלטות לא ניתנות בזמ .הוא היה מאוד הגו ואחרי שנתיי
וחצי הוא התפטר ,כי הוא לא היה בנוי להחליט .הוא היה בנוי לטעו ושמישהו אחר יחליט.
כשופט אתה יכול להתלבט ,אבל חייב לדעת להחליט.
עונש מוות ,בכלל ,ומשפט דמיאניוק ,בפרט
אני ישבתי במשפט „ ,20˜ÂÈ‡ÈÓש גזרנו עונש מוות .זה היה עניי חריג וקשה מאוד.
עונש מוות אינו מרתיע .כשלמדתי משפטי השופט שמעו אגרנט היה המורה שלי לדיני
עונשי .הוא סיפר שבאנגליה תלו כייסי בכיכר העיר .בכל תלייה כזו המוני אנשי
הצטופפו לראות את המתרחש ובזמ הזה כייסי היו מכייסי אות .ג א עונש מוות היה
מרתיע ,כעיקרו הוא עונש לא ראוי .עונש מוות על פשעי הנאצי הוא באמת חריג.
במשפט „ ˜ÂÈ‡ÈÓפסקדינו של ביתהמשפט העליו ,שזיכה את הנאש ,הוא נכו .אי
ספק בלבי שמי שעמד מולנו במשפט הוא איוו האיו .ע זאת מבחינה משפטית היה צרי
לזכות אותו ,בגלל הראיה כי אד אחר הוצא להורג כ"איוו האיו" .זה הקל עליי מבחינה
אישית .לא היה קל לשופטי דב לוי וצבי טל ולי לגזור עונש מוות ,אבל זה באמת היה
מקרה מיוחד ואי אפשר לבנות עליו השקפת עול משפטית.
פסקדי מילר ופמיניז משפטי
פסקהדי בעניי  21¯ÏÈÓשינה את המציאות ואני מאוד גאה בכ .שאול מופז ,שהיה
רמטכ"ל ,אמר לי שחבל שהיה צור בבג" ,כי הוא בהחלט חושב שזה דבר נכו לשלב את
חיילות בקורסי בכל מיני שטחי .אליס מילר אמנ לא הפכה לטייסת ,אבל יש טייסות ,יש
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חובלות ויש נשי ביחידות קרביות .פסקהדי הזה שינה מציאות ,יש מעט מאוד פסקידי
שמשני מציאות.
יש לנו חוקי מצויני לשוויו ,אבל ה לא משיגי את מטרת .יש חוק שכר שווה
לעובדת ולעובד ,22אבל בפועל השכר אינו שווה .ביתהמשפט העליו יכול לתרו לשינוי.
בכל העול אני מתגאה בכ שהיו מתו אחדעשר שופטי בביתהמשפט העליו מכהנות
חמש שופטות.
על מה יש בי צער
יש החלטה בערר שאני מצרה עליה מכיוו שהיא לא התאימה לדר מחשבתי .מדובר על
נער ב  ,15שיידה אבני על שוטרי בכביש בר איל בירושלי .ביתהמשפט המחוזי הורה
לעצור אותו ואני דחיתי את הערר על החלטתו .23במבט לאחור הייתי צריכה לשחרר ילד כה
צעיר .הייתי צריכה לקחת את הסיכו שהנער הזה ישוב ויזרוק אבני.
מוזיקה
אני שומעת בייחוד מוזיקה קלאסית .כתבתי פסקידי ע מוזיקה .השופט משה לנדוי,
שבעצמו ניג ,נכנס אליי פע ונדה משיטת עבודתי .הוא אמר" :או שמאזיני למוזיקה או
שכותבי פסקידי" .עניתי לו" :אדוני ,אני מסוגלת לעשות את שניה".
געגוע
אני לא מתגעגעת לכס השיפוט ,אבל אני מרגישה שעזבתי את העבודה באמצע .הייתי
בביתהמשפט העליו במש אחתעשרה שני – שנה במינוי בפועל ועשר שני במינוי
מלא .לא לקחתי שבתו ,צברתי  425ימי חופשה שלא ניצלתי .בתקופה האחרונה כשופטת
חשבתי על זכויות חברתיות .באחת ההרצאות שנתתי לא מזמ נשאלתי עלידי מישהו
מהקהל למה ביתהמשפט העליו לא קבע קריטריוני לקיו בכבוד .עניתי שרציתי לעשות
זאת ,אבל לא הספקתי כי פרשתי .ואז הוא שאל" :אז למה פרשת?" .זו התחושה שלי.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,תשנ"ו.1996
אי מדובר בפסקדי אלא בערר על החלטה להארי מעצר ,שלא פורסמה.
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