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    בדימוס צבי טלהשופט

  תולדות חיי� תמצית 

 ובגיל שמונה עלה ע� הוריו פולי� ב1927שנת נולד ב צבי אלימל� טל
" הגנה"שירת ב. אהוישיבת בני עקיבא כפר הרלמד ב. אר� ישראלל

  .ל"צהוב

  . נהרג בנו משה ,1973  באוקטובר�25ב, מלחמת יו� הכיפורי�בסופה של 

עבד . 1953 סיי� בשנת אוניברסיטה העברית במשפטי�את לימודי ה
ולאחר מכ� ', בי� ושותוהור.  שהדי�� שני� במשרד עורכי11במש� 
 מונה לשופט 1978שנת ב.  כעצמאידי��עריכתעסק ב שני� 14במש� 

 �הו'גבתפקידו זה נמנה ע� שופטיו של . ירושלי� המחוזי בהמשפט�בית
  .1דמיאניוק

 פרש 1997בשנת .  העליו�המשפט� מונה לשופט בבית1994בשנת 
  .לגמלאות

הסדר דחיית שירות לגיבוש  מונה לעמוד בראש ועדה 1999בשנת 
 המלצות פי�על. 2"ועדת טל" –ועדה שנקראה על שמו , לבחורי ישיבה

  .3"חוק טל"הוועדה אושר בכנסת החוק המכונה 

  שפיטות

 המשפט�ביתשענייני� היו כמה וכמה בעבר  .שתנה ע� הזמ�מ הות היא דברשפיט
להתערב  גרס כי אי�ש, יוהשופט לנדה הזו היה ס דגל התפינושא .נמנע מלעסוק בה�

 צרי� להכריע  היהענייני� שהציבור אלהבעיקר� היו . לעסוק בכל דברואי� בכל דבר 
  זכות:הגישות השתנו. המשפט�א ביתול –  כגו� דברי� שיש בה� גוו� פוליטי–� יהלגב

ג� עניי� השפיטות הל� והתרחב ; יו� היא פתוחהכ� לא הייתה פתוחה ו"העמידה לבג

 
 .1 )3(ח"מ תשמ"פ, „Ï‡¯˘È ˙�È„Ó '˜ÂÈ�‡ÈÓ � 373/86) ��י(פ "ת   1
, )6.7.06, "טל ועדת "דוח ( ‰ÁÂ„ÂÈ�· ÒÂÈ‚Ï ÈÂ‡¯‰ ¯„Ò‰‰ ˘Â·È‚Ï ‰„ÚÂ˙Â·È˘È ‰ראו    2
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 ). חוק טל–להל�  (�2002ב"תשס, חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורת� אומנות�  3
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אני . ית גברה על הבריטיתנה האמריקסהתפישיסוד יותר חדי� וככל  ככל שנחקקו חוקי
ג�  .המשפט�ביתל ולא ושהפרלמנט מעל הכ, בכל אופ� חני� האסכולה הבריטית

 לא יעלה על הדעת .למיעוטי�זכויות רבות  אבל יש ,יא של האנגלי�בריטניה ה
הברית היא �ארצות .ית שונהנה האמריקסהתפי. שמיעוטי� יכולי� לדרוש הגדרה עצמית

לפי מגילת העצמאות היא מתאימה לנו כי אי� . מדינת הגירה ולכ� היא מדינת כל אזרחיה
לא זכויות של  כפרטי�רחיה יש זכויות ל אזכל .לא מדינת כל אזרחיהואנו מדינה יהודית 

  .לאו�
להימנע היה � לא יכול "בגכש ,בעבר .השפיטותבעניי� ית גברה נההשפעה האמריק

. יע בכל דברכר לא מוכרחי� לה. בצרי� עיו�זאתמשאיר הוא היה , ממלחמת תרבות
ת  כתב סירוב לגבי הדי� הרבני כולל ג� אפשרוא�בנוגע לשאלה  ıÎ4 י�ד�ק בפסהדוגמל

 נטו לעקו�  ולנדויכה�השופטי�  ו שבשבעי� משנות ה5 קוד�י�ד�ק מובא פס,של נידוי
לנקוט עמדה נית� היה  ıÎ די��קפסב. ה� דחו את העתירה על הס�. את המוקש הזה

. להתעמת ע� הבעיה וכ� לשפוט אותה ולא להימנע ממנהא� רוב השופטי� בחרו , דומה
 היו� הנטייה היא לשפוט יותר .פע� לאו פע� כ� ,ל שפיט זה עניי� של היסטוריהוא� הכ
.  אני מתאר לעצמי שענייני� חברתיי� לא שפיטי�.ל שפיטו לא יודע א� הכאני. ויותר

זה עניי� ,  זה לא שפיטאבל, תפר את הבטחת�, א� אזמי� אות� לכוס תה ולא תבוא
  . חברתי

  �" והנגישות לבגתיוג שופטי�

 ע� פריצות לכא� או ,לא שמרניככשמרני או פט שו אני חושב שאפשר לתייג ,ככלל
 כי המיעוט הנעשק או הנלח� חשוב ביותרברור שזה דבר , �"אשר לנגישות לבג. לכא�

� .� שיכול להוציא בו ביו� צו זמני" מבגמהיר אי� סעד יותר .זקוק יותר לסעד דחו
 כ� יש ל,כל דברלאבל כמו . בערכאות אחרות יכולי� לעבור חודשי� עד שמקבלי� צו

 ואנשי� המשפט�זה לח� חוקו של בית .עתירות� מוצ� בהמו� "מחיר והמחיר הוא שבג
 זה המחיר שצרי� .כל שכ� לדיו� בערעורי�, צי�"בהכרח יצטרכו לחכות הרבה זמ� לבג

  . לשל�

  המשפט�ית האמו� בביתיבע

מאבדי� את אמו�  , העליו�המשפט�בייחוד בית ו,מערכת המשפט בישראלשהעובדה 

אני לא בטוח .  כל מערכת משפטיתהציבור הוא הכוח שלאמו�  .ציבור זה איו�ה

 ,בזמנו. ההזהאמו�  אבד�את בה שיש לתלות  הנכונה  היתדו זאקטיביז� השיפוטישה

 
   .590) 4(ד נ"פ, ·ıÎ 'ÌÈÏ˘Â¯È· È¯ÂÊÈ‡‰ È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È � �3269/95 "בג   4
 .)לא פורס� (�484/77 "בג   5



  השופט בדימוס צבי טל  ט" ז תשסעלי משפט

19  

t:\books\aley-mis\kerech-7\2009-01-15\03-tal.doc 3/1/2009 8:50:00 AM  

 זמ� בדיוקהובאותו  העליו� המשפט� ביתיהדות התורה ארגנה הפגנת ענק נגדמפלגת 

אני ממוק� בי� שאלו אותי איפה . יו�העל המשפט�ביתכי מותהתארגנה הפגנה נגדית של 

כי אני חושב , תיה�אמרתי שא� הייתי יכול הייתי משתת� בשו שתי ההפגנות הללו

א� ,  לעשוקי� ולזכויות האד� והאזרחהסחמוהעליו� הוא באמת מעוז  המשפט�ביתש

� של ביתדי��מרגיש מקופח בפסקיש ,היהדות הדתית בייחוד, יש מיעוט גדול מנגד

�של בתיצעדיה� רת צההגורמי� ל די�� פסקיאפשר למצוא הרבה מאוד. יו�העל המשפט

חוסר האמו� שלה�  יש ציבורי� ש.מגיע לה� ולפעמי� לאזה  לפעמי� .�י הרבניהדי�

�הכמעט חדעול� הת וא לא מאקטיביז� שיפוטי אלא מהשקפ פועל יוצבמערכת הוא

ערכי� ב  פעמי�ת הרבהשפוגעווליברליות השקפות נאורות , �"ת של שופטי בגוגוני

של תוצאה היא אבד� האמו� אז א� באמת ה. א� כי אי� להיכנס להכללות, מסורתיי�

 כיצדצרי� לחשוב טוב טוב וקשה מאוד זוהי תוצאה , חלק מהציבור במערכת המשפטית

  . הדרוש תיקו�לתק� את 

אלא  סקרי� או רייטינג של דעת קהל פי�על לא צרי� להתנהל המשפט�לטעמי בית

לבקר לדעת  צרי� המשפט�ביתבה בעת  . עצמוהמשפט�ביתג�   כ� סובר.לנהוג בשלו

,  פועל בבועה מוצא שהואהמשפט�ביתא� ש מכיוו�  אלא לא בגלל הרייטינג,את עצמו

 שבע רצו�  מאוד מ� הציבור הדתי לאי�גדולשחלקי�  מודע לכ� המשפט�או א� בית

   . תיקו�נדרש או שמא כשורה נהגא� לבדוק  הוא צרי� ,ממנו

 היא בהרבה  העליו�המשפט�רצו� מהפסיקה של ביתהשביעות �אישב שאני חו

ו כוח רב צרי� לבקר את עצמו מפע� לפע� יאד� שיש ביד. נושאי� ולהרבה קהלי�

  .נכו�באופ� א� הוא משתמש בו ולבדוק 

   וגיוו� מרק� השופטי�הכיסא הדתי

אני  שאלתי אותו א�  העליו�המשפט�לביתלבוא י הנשיא שמגר יד�עלכשהוזמנתי 

 פי�על נכו� שאנחנו מזמיני� שופטי� זה . הוא הכחיש בכל תוק�.כיסא דתימינוי ל

 . נבחרי� לפי כישוריה�גג� אלה שמוזמני� על כיסא מתויו ,כישוריה� והיכולות שלה�

 תחילת ואבל אני טוע� לגיוו� וז, הדתיישב על הכיסא אד� דתי כדי שלהיות לא מספיק 

כל זמ� ו, אחדערבי כיסא אחד ומזרחי  כיסא ,אחדדתי  יש כיסא . מגוו�די זה לא .�והגיו

כדי שיהיו הרבה יותר  רבאני מחפש גיוו� .  לומר שזה עלה תאנהאפשרשזה כיסא אחד 

  .הכסות לכאורה תתבטלאז ועלי תאנה 

לכל המגזרי� ביטוי  לתת י אפשרא שופטי� 14כשיש  כי ,הבעיה היא קשה

אפשר מזרחי ה  כי את הכיסא,רמת פירוט רוצי� להגיעהשאלה היא לאיזו . היבאוכלוס

אפשר לפרוט תי ג� את הכיסא הד .ינכיסא מרוקלוכורדי כיסא ל, עירקיכיסא  לפרוטל

 שופטי� זה מספר 14 .כיסא דתי רפורמי וכדומהל, כיסא דתי חרדיל, כיסא דתי לאומיל

של גיוו� � שאני מדבר עליו הוא  הגיוו.את כל האוכלוסיה  לשק�שלא מאפשרקט� 



  ט" ז תשסעלי משפט  שפיטהה הרהורי� שלאחר –תשעה מ� העליו� 

20  

t:\books\aley-mis\kerech-7\2009-01-15\03-tal.doc 3/1/2009 8:50:00 AM  

 כי ,�" בגערכאתלגבי  בייחוד הדבר הזה נכו� .מדידקי�  בלי ניואנסי�, גושי� גדולי�

 די��א� היה מוק� בית יכול להיות ש.� באי� לידי ביטוי ערכי� והשקפות עול�"בגב

אבל אז הוא היה צרי� להכיל ,  האוכלוסיהירובדאת כל  הוא היה צרי� לשק� ,לחוקה

  .14 ולא ,דוע� גיוו� רב מא, שופטי� 25לפחות 

  מינוי שופטי�

יכול להיות . לבחירת שופטי� היא דר� ראויה וטובה מאודהנוכחית הדר� , לפי דעתי
�בית לשופטי�צריכה להיות שונה מבחירת לערכאות השלו� דר� בחירת שופטי� ש

   .דע איזהלא יוא� אני ,  יכול להיות שפה צרי� לעשות הבדל.יו�לע ההמשפט

  המשפט לחוקה�בית

אני לא חשבתי עד .  בירורעונה שעדיי� ט נפרד לחוקה היא סוגיהמשפט�הקמת בית
 הוצאת הדיו� החוקתי ,מצד אחד. שיש פני� לכא� ולכא�היא והאמת  הסו� בעניי� הזה

מצד .  ערעורי�תערכאל ותהפו� אותווציא את נשמתו תעליו� בעצ�  ההמשפט�מבית
 העליו� המשפט�שבית  היא נפרד לחוקהמשפט�ביתב הדוגלי�הטענה של , אחר

  .מהשקפה אחת,  הוא הרבה פעמי� עשוי מעור אחדבמתכונתו הנוכחית
שהאד� המרה את פיו של אלוהי� ובמקו� לקבל עונש ייתכ� שאל אי� נ� "הרמב

עד חטא ע�  כיהשיב � "הרמב . יתרו� האד� מהבהמהשהיא , את הדעתכפרסהוא קיבל 
בחטא ע� הדעת . בי� אמת לשקר נקטיבי וטבעייבאופ� אינסטלהבחי� ידע ד� האהדעת 

, מ� המוסכמותשה�  ,חדל האד� להבחי� בי� אמת ושקר ועבר להבחנה בי� טוב לרע
 הוא טוב במקו� הזהמה שאו ,  מה שהיו� טוב מחר יכול להיות רע.י� יחסיי�דבר

רו� זה דבר לא יהוא הבי� שערו� אבל פתאו� יידע שהוא עהאד� . במקו� אחר הוא רע
 אמתבחנה בי� ה הוא איבד את ה. טוב ורע אלא שלאמת ושקרלא עניי� של  זה .ראוי

 ערעור . עניי� יחסיזהש, שהוא צרי� להתעסק בטוב ורעמתבטא בכ� ש שלו שקר והעונל
אתה מביא את� . טוב ורע זה עניי� יחסי. � זה טוב ורע"בג.  אמת ושקר שלדי��זה פסק
 �"אנו לא רוצי� שופטי בג. את כל השקפת עולמ�, י של� המטע� הרוחנאת כל

אותו הוא ש הדי��קבפסבאה לידי ביטוי  �"מהמאדי� ועל כ� השקפתו של השופט בבג
של ות העול� סבתפי  גיוו�רוצי� יותרחוקה ל משפט�יתב הדוגלי� בהקמת אלה. כותב

  . השופטי�
 המשפט�ק מבעיית העומס בבית לחוקה יפתור חלמשפט�אלו הטועני� כי ביתל

 י הוצאתיד�עלאותה נית� לפתור לא א�  , בעיה חשובההיזואני רוצה לומר כי , העליו�
כ� שרשמי� עתירות ללבנות מערכת סינו� צרי� אולי .  העליו�המשפט�נשמתו של בית

נמצא   לחוקההמשפט� ביתעניי�בכל אופ� .  לפני הדיו� על דחיית עתירות סרקויחליט
  . וח הציבורי ואני חושב שזה דבר שצרי� עיו�ויכבו
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אמרתי .  לחוקהמשפט�בנוגע להקמת ביתאפשרי לה בדעתי פתרו� וע, תו� כדי שיחה
א� . העליו� המשפט�בית לחוקה הייתה מעקרת את תוקפו של די��הקמת ביתקוד� ש

 : מחלקותשתישיהיו בו ו, 14 שופטי� ולא 30שימנה  עליו� משפט�ביתאפשר להקי� 
מחלקה  ב.בי� המחלקות תורנות והשופטי� יעשכ� שחלקת ערעורי� ומחלקה חוקתית מ
   .יהיה פחות צור� בגיוו� – הערעורי� – גיוו� ובמחלקה השנייהל התא�שבו ביחוקתית ה

  די��כתיבת פסקי

, חזר בוהצדדי� שאחד י יד�עלובי� י פשרה יד�עלבי� , וכרע באול�מ התיק לא כאשר
השופטי�  אז אחד ,א� כל ההרכב תמי� דעי� .כה ומדברי� על זהחוזרי� ללשהשופטי� 

 .הדי��פסקאותו את יכתבו שלושה טע� שאי� כי , הדי�� את פסקכתובללוקח על עצמו 
ודאי שכל אחד , לתוצאה א� לא להנמקהא� יש דעת מיעוט או שמסכימי� לעומת זאת 

  .  שלוהדי��פסקכותב את 

  תמיד יש הכרעה

ול  לא יכשופטהא� שכ� ג� , להכריעלא נית� מצב שבו  אי� ,ובשיטה שלנ ,יו�כ
 הצדק ,א� אתה תובע. "עליו הראיההמוציא מחברו " :פרוצדורליי�יש כללי� , להכריע

 , א� בעיניי הראיות שקולות ולא הצלחת להביא ראיה טובה.אומר שאתה תביא ראיה
 מקרה כל כ� לא זכורשופט כהונתי כ בכל תקופת ,לי אגב. דחהיהצדק אומר שהתביעה ת

  . שקול

  התמחות שופטי�

כאשר אתה נעו� בכ� ש  היתרו�.חסרונותיש יש יתרונות ו. דעות חכמי�כ� נחלקו על 
בעבר הייתה . מתמחה בענ� מסוי� אתה חוס� המו� זמ� על דיוני סרק ועל התלבטויות

ה שנבמש� . תורנות לעניי� של פשיטות רגל ופירוקי חברות  המחוזיהמשפט�ביתב
כל התיקי� של ו יו� אחד בשבוע  שופט הקדיש לתורנות, מכ� א� לא יותר,שלמה

בה שנה שב.  השבוע הוא עסק בענייני� נוספי�ותבשאר ימ. ירוקי� היו מגיעי� אליוהפ
 בקצות האצבעות על מה יידעתו טת רגלישתיק של פ הייתי מקבל ,הייתי התור�אני 

עובדתי המצב ה,  המצב הכלכלי:ל ברורוהכ, עהחוק ידו,  לא צרי� ראיות על זה.מדובר
 מביני� את כול� ברמזכול�  .קיצור דר�  לשו� שלה נוצרהדי��עורכיי� לרוב ידוע וג� ב

לא יצליח לסיי� ג�  ,מתחיל בתחו�אשר שופט כ ,אפשר לגמור תיק בחמש דקותו
שני חסרונות  יש.  יש ג� מחירא�, יש מעלה גדולה להתמחויות.  ושלושבשעתיי�

 נכו� שבחרי� של� אתה מאוד , שאתה נכנס לחרי� ואתה מקובע בו,האחד :עיקריי�
להביא היה  שופט אחר יכול. ה שונה של העניי�י ראיונעדר זוויתמקובע ג�  א� ,מיומ�

לגבי   הואהשני החיסרו� . בדעת� מבחינת הצדקולא עלכלל  שי� חדשנותרעיו אתו
?  מה יעשה אז.כול להיקרא לתחו� אחרמחר הוא יוהיו� השופט עוסק בזה  .השופט
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 ,שופט צרי� להתמצא בכל התחומי�.  לכ� הייתי בעד גיוו�?הוא יצטר� ללמוד מחדש
בעבר היה ידוע שהשופט . �ע� דגש על תחו� מסוי,  העליו�המשפט�בית בבייחוד
 זו לטעמי .נפלאי� בנושאי� אחרי� די��אבל הוא כתב ג� פסקי,  מיסי�הוא שופטויתקו� 

  .בנית הנכונההת

  קביעת ההרכבי�

מספר השופטי� שעומדי� כגו� , בקביעת ההרכבי� לנשיא יש אילוצי� שוני�
  ואניזה עניי� של הנשיא אבל, שאר השיקולי�האילוצי� גוברי� על לפעמי�  .לרשותו

  . א� פע� לא הייתי נשיא
פוני לא נשיא מצ. טובהלולרעה נית� לנצלו  כל כוח כמו, כוחטמו�  הרכבי� ביעתקב

  .  תלוי ביושרה של הנשיאהדבר. ינצל את זה

  הדי��אור� פסקי

 בספר  ג�כתוב. לעול� ישנה אד� לתלמידיו בדר� קצרה, חכמנו אמרו למד לשונ�
  שלהדי��פסקיאני משבח את . רוב דברי� לא יחדל פשעב :החכ� מכל אד�ל  שלימש
חמישה ל  מעבר�די�פסק לא תמצא : המנדט הבריטיתקופתהעליו� ב המשפט�בית

  . עמודי� לכל היותר
היה צור�  ,המשפט�בתקופה המכוננת של בית ,שני� הראשונות של המדינההעשר ב

אפשר  מתקופה זו .ערכית ועקרונית למשפט של מדינת ישראל, בבניית תשתית רעיונית

ה� אלו  �א, אגרנט  השופט שללמשל,  ארוכי� מאוד וחשובי� מאודדי��למצוא פסקי

אי�  אחרי שיש יסודות : דברי� הל� ופחתארכתע� הזמ� הצור� בה ,דעתיל. דיסו אבני

 שחושבי� שצרי� להראות את בקיאות� בערכאות נמוכותיש שופטי� . רי�א להצור�

יש ג� אנשי� שהולכי� שבי אחרי היופי של .  בנושא או במשפט בכלל,הגדולה בחומר

 . ג� א� ה� ארוכי�,וג לקרוא כ� תענשכל די��פסקייש . הרעיו� שצרי� לפתח אותו

איזה  :השופט זילברגא של יעליו� הה המשפט�בית הספרות היפה ביותר שיש ביבעיני

של אמת ושקר צרי�  די��בפסקודאי ש. ממש מהמקורות, איזו עברית נהדרת, ניסוח

  . אלא התוצאה הסופיתמעניינת לא הדי��עליבאת ש ובוודאי קצרל
 ,השופט לנדוי. רצוי לקצר, ככלל. נייני� ערכיי�בעהיא עיקר האריכות נדמה לי ש

ת אמרות  היה בעד קיצור ונגד כתיב, העליו�המשפט�אחד השופטי� הדגולי� של בית
צה רוש שופט ".פרומו"אמרות אגב משמשות לפעמי� .  את העניי�כותרק מסבשאגב 

ל  אמרות אגב ש.קודמת שכתב שופט אחר בפרשה באמרת אגב נתלה להיאחז במשהו
  . להימלט מזהנית� לפעמי� לא  .תמול נעשות אבני פינה של היו�א

 פרלפעמי� תוחמי� לה� מסו שכותבי� סיכומי� לקצר די��אנחנו מבקשי� מעורכי

יש . לואי� זמ� לקרוא את הכ פו של דברסווב כותב הרבה מאוד די�� עור�עתי� ל.עמודי�
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מה ששנוא  ". את העיקרמילה בכל שורה עד שעינ� צדה. פעמי� שאתה קורא באלכסו�

 מלחמת העול� בעיצומה של ?מי יקרא כל כ� הרבה עמודי�. "עלי� אל תעשה לחברי�

 זמ� לקרוא את  לועולה על עמוד וחצי כי אי�הנייר שלא יתנו לו ביקש יל 'רצ'צ יהישנה

  .  לכתוב בקיצור נמר�הדי��ייע� לעורכילכ� אני מ. זה

  חקיקה לא ראויה

חוק   אובמשקההסדרי� חוק למשל , ויי� היו� בחקיקהשלא ראיש כמה דברי� 

שמטפלי� במאות ,  אלה חוקי� של מאות סעיפי�. ישראלתהבראת כלכלהתוכנית ל

 לא . במילה או בשורה אחתר אחי�משנ, אחדחוק  דוחי� באמצעות חוקי� אלו .חוקי�

 עי�ידעו על מה ה� מצביחברי הכנסת לא חוק של מאה סעיפי� בהצבעות על תכ� שיי

 התוצאה היא . את האצבעות באופ� אוטומטי בגלל משמעת קואליציוניתורימיפשוט ו

   .עליו הוא עצמו הצביע קוד� לכ�שאת השינוי איש הבי� ששינוי דרמטי של חוקי� בלי 

  גובה האגרות ונגישות

יכול . חייבת להיות נגישות לכלל הציבור. זה לא ראוי, הוא גבוההאגרה מחיר א� 

י מחיר יד�על ותו למת� איש ניסיו� ,�"ועל בג המשפט�על בית העומס שבשללהיות 

צרי� ה ש שמייתכ�. לא צודקו זה לא יעיל ,הטרהמ לא השיג את הדבר א�, יחסית גבוה

של� י או התחייבות לאגרה ולא �עירבו יית� �"שהעותר בערכאת בג הואהיה לעשות 

 אז ש,ראויהיה הלי� ה א� דקביי ההלי�סיו� אחרי רק  ו, במעמד הגשת העתירהכלו�

  . אגרה מלאהל העותר יש להטיל עואז הלי� סרק  או שהיה , מהאגרהאת העותר ורפטי

  תפקידו של המתמחה

 . הביצי� והשמ�,השמרי�, הקמחת אהבסיוע ב כהצריועקרת הבית לשה את הבצק 

 ואה  טובהואא� . דעת ותקדימי��חוות,  הוא צרי� לאסו� חומר:המסייעהוא המתמחה 

:  לפי הטבעותתוכל לראות את טיבו, לרוחבגזע של ע� א� תחתו� .  לעוזר משפטי�הופ

 של הדי��פסקילא כל . שנה שחונה מותירה טבעת צנומה, שנה טובה מולידה טבעת עבה

טובי�  די��פסקי שבשנה מסוימת הוא נת� אפשר להבחי� . רמההאותבה�  פלונישופט 

 .בלתי מוגבל  אינושופטזמנו של . וב וג� הפו�כי היה לו מתמחה או עוזר משפטי ט

 לקרוא את החומר בתיק, לשמוע את המשפטהוא צרי� , יושב על כס המשפטכשהוא 

שופט . טובי� די��פסקיב וכתמפנה לשופט את הזמ� כדי להוא ,  עוזר טובו א� יש ל.'וכו

עדיי� שומר אני היו לי כמה מתמחי� ש.  את כל החומרעצמוכוחות  ב יכול לחפשינוא

  .יחסי� טובי�על  ת�א
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   זאב בודד שתפקידו לקבל החלטות–השופט 

 אפשרלעתי� . זה לא קיי�, ע� בני המשפחהני לא מתייע�  א.כלל מעורבהבית לא 
 כיוו�, צרי� מאוד להיזהר בכ�אבל , בנקודות משפטיות עמיתי�שופטי� להתייע� ע� 
 ע� ואני מתייע� לגביומע ראיות אני שו ושבי משפט בערכאה ראשונה ישא� יש לפנ

 זה .יודעי� מה אני יונק ממקורות אחרי� ואי� על כ� ביקורתלא התובע והנתבע , שופט
 הידע שלי כשופט .ל צרי� להיות שקו� וידוע לכל הצדדי�וכי הכ, דבר פסול לחלוטי�

 .� לא יכולי� להגיב עליוצדדיולא ממקור עלו� שהשלפניי שני הצדדי� מצרי� להגיע 
יש לילות שהוא לא כי   תעיד עליופטואשתו של כל ש. היוע� שלי טועהיש אפשרות ש

 – היא אפשרית בנקודה משפטיתהתייעצות  .יש� והוא בלבטי� קשי� עד שהוא מחליט
. ולפעמי� אתה חוזר ע� זה לצדדי�הטהורה אתה מציג לחבר את השאלה המשפטית 

תייחסו לנקודה א או ב כי היא יכולה  את שני הצדדי� שי בחזרההזמנתישקרה לי פע� 
  . להיות חשובה ולא התייחסו אליה

 חבר  התייעצתי ע�בזמנו.  זה קשה מאודולעתי� אתה חייב להחליטבסופו של דבר 
א� אתה מסוגל ": א� ללכת לשפיטה והוא אמר לי , משפט� דגול, ליפשי� נפתלי,שלי

  . "לא יהיו חיי�של�  י�החי –א� לא ,  על זה תל�,לא להסתכל אחורהולהחליט 
 ובטר� את התיק וקראהשופטי� אחרי ששבו ,  שמקל על ההחלטהיכול להיות הלי�

 אבל , נכו� שאסור ליצור דעה מגובשת.מתכנסי� לדו� על התיקה� , לאול� נכנסי�ה� 
  . קרא את הטיעוני� של שני הצדדי� מהשופטי�כל אחדש � דעות לאחראפשר להחלי

   העליו�פטהמש�קבלת הפני� בבית

 שהגעתי ביו� .מחוזי כמינוי בפועלה המשפט�ביתמ  העליו�המשפט� לביתבאתי
אמנ� . עבוד והתחלתי לאזרחיי�של ערעורי� מצאתי על השולח� חמישה תיקי� נפוחי� 

 כי באתי מצבי היה טוב. אחרת זהעליו�  ההמשפט�ביתבאבל  , שנה15  שופט כברהייתי
  . מהאקדמיהישר מני� יש אנשי� שמת, ע� ניסיו� שיפוטי

  היסוד ושמירת השבת חוקי

כל חוקה מדברת  ו חוקהה�. יסוד בהכרח חייבי� להיות כוללניי� ועמומי� חוקי
י יד�על החוקי� מנוסחי� ללכר� בד. ת אי� אפשרות אחר.�יעל דברי� כלליבמליצות 

 אנשי� יש ל. את החוקי�תיש מחלקת חקיקה שמנסחבמשרד המשפטי� . חי� טובי�סנמ
 בשר  האד�מתוק� היותקורה שלעתי� . לרוב ה� יודעי� לנסח,  מיומנותהעובדי� בה

 אבל ככלל אני חושב שהחוקי� מנוסחי� בצורה ,יש ביקורתומוצלח לא  הניסוח ,וד�
  . טובה
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�חוקלא היה ,  כל החוקי� של הכנסת היו שווי�.יסוד חוקיבשנות החמישי� לא היו 

 ,שמירת שבת ק שהוא בעצ� חו,6עות עבודה ומנוחהשלכ� כשחוקק חוק . תחת�על וחוק
 שבקונסטלציהיסוד אי� לי ספק  חוקיהיו באותה העת א� . יסוד  לא כונה חוקהחוק

יסוד של  חוקמחוקקי�  ער� השבת היה חשוב מספיק בעיני כל הסביבה שהיו ,שהייתה
ער� אינה  השבת ,יסוד  חוקיתחת משטר שלכבר חיי� שאנו כ ,יו�כ. שמירת השבת

 .יסוד של שמירת השבת חוקק חוקתהכנסת ש  לכ� לא יעלה על הדעת.עיני רוב הציבורב
 ג� א� אי� חוק אול� ,יו� של קניותולגבי רבי� זהו שבת שומר את הרוב הציבור לא 

  . שבת היא ער� יסודי של ע� ישראלהצרי� להבי� ש, יסוד של שמירת שבת

  7פיצוי�חוק פינוי

 . וג� כתבתי את זהפיצוי בעי� לא טובה�חוק פינויאת  ונתקותאני רואה את עניי� ההת
 רוצה להיכנס ינניא .החוק לא בסדרש וכשורה פעל לא המשפט�שביתאני חושב 

כאשר  ,חייה� ועל רכוש� עמלעל  אבל החוק רחוק מאוד מלפצות אנשי� ,לפרטי�
את , ה�אנשי� איבדו את חיי. � את מלוא ערכומי רכוש בדי� האזרחי משלי�מפקיע

את חייו  להתחיל יכ� לא יודע מה50 אד� ב� .עד היו� ה� מובטלי�ומקור פרנסת� 
אני ואני התנגדתי להלי� הזה  .לקבללמה שצרי� היה מתקרב  כלל לא והפיצוימחדש 

נניח , הדבר היה נעשה לאוכלוסיה אחרתמצב שבו תארו לעצמכ� . חושב שזה פשע
  . ע למה ה� עשו את זהאני לא יוד עד היו�. ציבור לא יהודיל

   העליו� המשפט�לבית הרבני הדי��ביתהיחס בי� 

 כונ� הדי�� בית.העליו� המשפט� ביתכול להתעל� מפסיקה שלי לארבני  די��בית
לא יכול להתעל� על כ� הוא ו, קבל משכורת מהמדינהמ , חוק של המדינהפי�על �יקיו

יש . ליוא זה נוצר מ,חוק כזה א� כי אי� ,�" לבג אותוכפי�מחוק אחר של המדינה שמ
 לא מרבי� .הפי�עלהלכה שהוא ד� ה  לדיי� אלאשאי�שקובע  8סעי� בחוק הדייני�

לא הזכירו את זה שהדיי� חייב לדו�  ÈÏ··9 די��בפסק .ה חשוב מאודא� ז ,אותולצטט 
 הביקורת .�"הוא חייב לקבל את פסיקת בג,  רבני אי� ברירהדי��ביתל . ההלכהפי�על

עשה נשלא דבר  ,�י הרבניהדי��כופה עצמו יותר מדי על בתיש� " בגפילכ שלי היא
מהעת נוספי�  די��א� יש פסקי , לכ�ה הוא דוגמ··ÈÏ די��פסק. בשנות השבעי�

והופכי� אותו לוועדה  הרבני הדי��פו של דבר מצמצמי� את סמכות ביתובסש האחרונה

 
 .�1951א"תשי, שעות עבודה ומנוחהחוק   6
 ).פיצוי� חוק פינוי–להל�  (�2005ה"תשס, חוק יישו� תוכנית ההתנתקות   7
  .�1955ו"תשט,  לחוק הדייני�12סעי�   8
 .221) 2(ד מח"פ, ·ÈÏ·· � 'ÏÂ„‚‰ È�·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È �1000/92 "בג  9
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העליו� היה צרי�  המשפט�יתב זה דבר שלא יעשה ואני חושב ש.לגבי גירושי�טכנית 
  .  כפי שהחוק מחייב,לכבד את הערכאה הזו ולדו� לפי ההלכה

נניח .  אזרחי מתיימר לדו� בענייני הלכהמשפט�ביתכאשר מגוח� מצב נוצר  לעתי�
 חילול שבתתו� הוכ�  רבני היה פוסק שמאכל מסוי� אסור לאכילה כי הוא די��יתשב

 רבני די�� ביתıÎ10 די��פסקבשג� נניח .  מגוח�זה,  המאכל כשרכיקובע  המשפט�ביתו
אז לא ,  את הנידויוא מבטלשההיה אומר העליו�  המשפט�וביתפוסק חר� ונידוי היה 

 ולא תמיד הצהרתיי�� ה�  העליוהמשפט� של ביתהדי��על כ� חלק מפסקי ?יהיה נידוי
 קובעי�ה�  , בלבדהצהרתיי�כי ג� כשה� ,  כאלהדי�� יש טע� לפסקי, ועדיי�.מיושמי�

יש הרבה  .זה סיפור אחר, זה שלא מיישמי� ולא מקיימי�. את הערכי� ואת הנורמה
 הפסיקה צריכה . זה לא פוגע בפסיקה. מידהקנההיישו� הוא לא  .חוקי� שלא מקיימי�

  . להיות לפי ערכי�

  עבריהמשפט מקומו של ה

עניי� ב י�הד�פסקהוא  11 המשפטותה את חוק יסודק שהקפיא הקפאה עמוהדי��פסק
בסו�  .שלא קיי� היו�בנק  ,"קופת ע�"  שנקראהיה בנק בירושלי�. 12הנדלסוקופת ע� 

 צרור של של הבנקמצא על הרצפה בחדר הכספות  יהודי בש� הנדלס, שנות השמוני�
אותו . שטרות כס� בסכו� גדול מאודלמצוא כמו שזה  ,ז" למוכתעודות ניירות ער�

אחרי ארבעה חודשי� לא א� התקנות לפי  .� למשטרה את חובתו ומסר אותהנדלס מילא
 התחיל .שזה שיי� לווטע�  הבנקבא .  למוצאהאבידהאת החזירו  , לאבידהה דורשהי

ישבו ש המחוזי בירושלי� המשפט�ביתשלושה שופטי  .הדברשיי� דיו� בי� השניי� למי 
 בשו�קדי� תכל  לא מצאו לכ� ,יהודה וייס המחוזי המשפט�ביתנשיא  ביניה�, בתיק

מקרה ופסקו לפי המשנה שזהה לט העברי משנה מפורשת פאבל מצאו במש ,ערכאה
 העליו� עשה מאמצי� גדולי� המשפט�בית . שהסכו� שיי� להנדלסבגמרא המפורשת

רק א� השופט לא לפיו המשפט שיסודות  יש חוק ,אמנ�. מאוד להפו� את העניי� הזה
קבע העליו�  המשפט�ביתבעניי� זה  א� ,רשת למולעניי� פוני�� דימצא אנלוגיה או תק
קבע כי  העליו� המשפט�בית. המחוזי המשפט�ביתשל  ההחלטהשצרי� להפו� את 

 שהאבידהיותר סביר  . שאיבדהאיששל נאמ� לחזר ובעצ� מהוא  �כש ,בנק שיי� להסכו�
.  כמו הנדלסאד� פרטי אצל מאשר ,הבנקהיה אצל ת א� היא  האמיתייהגיע לבעלת

כי בנק , כלו�מקבל היה  הוא לא ,שאיבד את הכס�האד� צא מא� היה נג� ד בדיעב
החוק קובע שא� לא נמצא בעל האבידה , עד כמה שאני זוכר,  ועוד.התפרק" קופת הע�"

 
   .4 הערה �ıÎ ,ÏÈÚÏ "בג  10
 .��1980"תש, יסודות המשפטחוק    11
 .785) 2(ד לה"פ, ·�˜ ˜ÒÏ„�‰ 'ÌÚ ˙ÙÂ � 13/80נ "ד   12
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לכ� .  בידיו הנאמנות�האבידה היא קניינו של המוצא ולא פיקדו, תו� הזמ� הקבוע
  . המשפט העליו� אינה נראית לי�ההנמקה של בית

 ולא  המחוזיהמשפט� את החלטת ביתלהפו�  העליו�המשפט� של ביתהמאמ�
באופ�   המשפטותקבר את חוק יסוד זה די��פסק ו,היה עצו�לפסוק לפי המשפט העברי 

 לכל היותר צימוקי� הדי�� יכול לפזר בפסק במשפט העברישופט שבקיא קצת מאז .סופי
  . ממנו

ע� שו� אי� . יצירה של הע� שלנושולח� ערו� מבטא את רוח השאחד הע� כתב 
ולכ� אני מאמי� שברבות הימי� עוד יחזרו אל  בעול� שמתעל� מהיצירה האדירה הזאת

  .חיקו של המשפט העברי בצורה כזו או אחרת

13דמיאניוק משפט
  

 א� , הוא הוא איוו� האיו�דמיאניוקאי� ספק ג� היו� שולאנוכי  דורנר תלשופט
 .הספק בעינינו איננו ספק כלל. ספקוא זוכה מחמת העליו� ה ההמשפט�לביתשבערעור 

 , הפרקליטות,התביעה שלנו לאחר שראיות העליו� אמר שההגנה הביאה המשפט�בית
 ,בזכות ההגינות של הפרקליטות . לכ�קוד�עמד לרשותה העמידה לרשותה ארכיו� שלא 

שהעידו  בכתב של נחקרי�עדויות לרבות  ,ארכיוני�בחומרי� שנמצאו הביאו בפניה� 
 –אחרת לגמרי שתואר  נקו' של הגז היה אחד בש� מרצכבשני�שמי שהפעיל את ה

מה . כבעל פני� ארוכות ושיער שחור בעוד שדמיאניוק פניו עגולי� ושערו בהיר ודליל
מה ג� שהניצולי� שהעידו  ,נקו'ניוק הייתה מרציאאמו של דמשהוא  שלא כול� יודעי�

 �ה�  .ובהיר מלא ,לבי� פרצו� עגולשחור ארו� ע� שיער עליו לא יכלו לטעות בי� פרצו
שהמשטרה שלנו נתבקשה לעזור למחלקה המשפטית כהתחיל הכול . זכרו לפרטי פרטי�

א� הוא שירת  דמיאניוק . למצוא באר� פושעי� נאצי� מסוביבורריתהב�צותשל אר
נות של � שלחו תמואמריקנילכ� ה. תעודת השירות שלובמה שנכתב ג� זה בסוביבור ו

, תאמו ביניה� בלי ש,בזה אחר זהצי� והחוקרת המשטרתית הזמינה ניצולי� אפושעי� נ
 ול� כ, שישה ניצולי�.טרבלינקהמ  איוו� אמרו שזהוהניצולי� ,תמונות פניה�הציגה ב

זיהה ,  ששירת בטרבלינקה. אס.אסמה שהיה נאצי ,הור�  אוטו. אותו דברי�אחד אומרכ
 . את הגזהוא דומה מאוד לאיוו� שהפעיל ואמר שאת תצלומו י�נקוד� לכ� אצל האמריק

אז באי� אחרי� . דמיאניוק כאד� שדומה מאוד ל הכבשני�הור� זיהה את מפעיל אוטו
לא היה  דמיאניוק, יכול להיות.  ושיער שחורארו�ע� מבנה פני� ואומרי� שהיה אחד 

וק שירת את הנאצי� בזמ� שדמיאני .וג� בסוביבורבטרבלינקה הוא היה , כל הזמ�ש� 
לא שבתה מכונת ההשמדה בטרבלינקה ואז ייתכ� שהפעיל אותה שחור , בסוביבור

 
13   ÏÈÚÏ , 1הערה. 
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כי , זה בעינינו לא היה ספק בכלל. היה למשל ניקולאי אחד שג� היה מפעיל. השיער
  . אי� כל ספקלנו . אוטו הור�י יד�עלי הניצולי� ויד�עלהזיהוי היה 

היה להרשיע יכול הספק למרות  �א, פק שנוצר בלבו סהעליו� חשב המשפט�בית
ההגנה .  שההגנה הכניסה בעניי� סוביבור היו מספיק ראיות.רואותו על מעשיו בסוביב

אני בעצמי .  שמספר את מעלליו בסוביבור,נקו'דנילצ, הכניסה עדות של שות� שלו
.  יכול להרשיע על סמ� זההמשפט�ביתוש  שהוא מכניס ראיהפטל שסנגורל הערתי

כל טע� ש אבל ,שבראיה הזו הוא עלול להפליל את לקוחולכ� שהוא מודע טע�  פטלש
�בית דיני ההסגרה אולי מבחינת. התעודה מסוביבור מזויפתהתעודות מזויפות וג� 

מה  אני משתעשע ברעיו� כי.  להרשיע אותו כפעיל בסוביבורחשב שאי�המשפט 
   .חשש מתגובותוה  מוות שריח� באווירדי��פסקהיה  המשפט�ת ביתהרתיע אש

 זה היה משפט מצול� בטלוויזיה ע� הרבה קהל .אני מצר על אופ� ניהול המשפט
בתנאי�  עבד אשר, רו אוקונ בש�ינ אמריקסנגורבשלב ראשו� היה . שהגיב בצורה נוראה

קהל עוי� , ע� אוזניות לתרגו�  הוא עומד במקו� זר בשפה זרה.בלתי רגילקשי� באופ� 
 כמה פעמי� דרשתי לפנות את .הגיבהקהל  חריפה  שאלהנשאלה וא� ,ומלגלג חקושצ

כל . שההגנה לא יכולה לפעול באופ� ראויכ משפט צדק  נית� לקיי�כי לא מהאול� הקהל
כפו� לשני . � להיותי וזה לא היה צרהמשפט� מצד ביתהתערבותג� הייתה הזמ� 

צמצ� את המשפט  אפשר היה ל,י לא היו טובי� בניהול המשפטי שבעינ,אלההדברי� ה
אז לא היה צרי�  ו, איש לא חלק על מאורעות השואה�כש ,לשאלת הזיהוימלכתחילה 

שפתחו את המשפט ליריעה רחבה להוכיח לעובדה . את כל הצילו� והקהל הגדול הזה
את התודעה  העלוהיאתוצאה חיובית הייתה השואה של קה ונטרבלישל זוועות האת כל 

הדור הצעיר . אייכמ�משפט   קרוב לשלושי� שנה אחרי,ר הצעישל השואה בעיני הציבור
שחוו של ניצולי� ה יהביאו עדויות ראיובמשפט לא היה מודע למשמעות השואה בכלל 
קשה שלא  היה .עמדו מול הטלוויזיה והעידו על מאורעות השואהש ,על בשר�זאת 

ודעת השואה האנשי� היו מרותקי� לעניי� הזה ות. העדויות הללולמשמע להזיל דמעות 
  . צדיק את כל המשפט הזההאולי המחיר היחיד שהיא 

 ראוי זה סנגורכי בלי , י אלא עלהילא רק שלא ירד בעיניור� שפטל הסנגור  של ערכו
השאלה הייתה . משפט ראווה הופ� לזה היה ראוי סנגורא� לא היה . זה צחוק, לא משפט

לא כול� .  ראויסנגורצרי�  כ�  ולש�– או לא דמיאניוקהוא  א� – שאלה של זהות
 ג� א� השט� עומד לדי� . נאמנההוא עשה עבודתואבל , פטלהסגנו� של שע� מסכימי� 

לכ� ערכו גדל . לא יהיה משפטטובה לא תהיה הגנה  א�השט� זקוק לסנגור הכי טוב ו
 די��ר� עמד עולצדו אבל , גרמנידי��ר�היה לו עואמנ� , אותו הדבר ע� אייכמ�. ייבעינ

  .  המשפט לא היה משפטהתו ובלי זולימד אופליליסט מצוי� שחנ� אותו , ליישרא
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  14ועדת טל

 לאנשי� נוספי� ואי� ל לא זקוק" צה.לא ביטחונית, שהבעיה היא חברתיתהאמת היא 
ל לכ� המדיניות ש. מקוצ� מדי שנהתקציב משרד הביטחו� . אנשי� נוספי�לו תקציב ל

סיפרה יולי תמיר .  ומעלה22עולי� חדשי� מגיל  ה לדוגמגייסללא היא משרד הביטחו� 
גדולה של עולי� חדשי� שביקשו  וצה ייצגה קבהיאהייתה שרת הקליטה שלי שכ

 ולהקל עליה� עולי�הוא כדי לעזור לשנית� לכ�  הנימוק הרשמי .ל סירב"להתגייס וצה
ת הקליטה באר� דווקא עובדת היטב דר� השירושכ�  , שקרא� זהו, את הקליטה באר�

גייס מעדי� ל היה משרד הביטחו�א� היה כס� ג� האמת היא שאי� כס� ו. להיפ�. הצבאי
א� . ע� ילד פי שישהאד� נשוי כי אד� נשוי עולה פי ארבעה ו, ל אנשי� רווקי�וקוד� כ

,  יותרמוכ�, מתאי� יותראדיר יש לו מאגר אנושי  , צרי� אנשי� ויש לו כס� לזהצבאה
בעיה אלא ב ,בכללביטחונית  בעיהמדובר בלכ� לא . רדי�וזול יותר מהחיותר רוצה 

  . ה בי� ד� לד�ש ציבור שלא משרת ויש כאילו הפלי י.חברתית
 , ותושביהה� אזרחי המדינהאלו . הערבי הציבור –  בצבאיש עוד ציבור שלא משרת

 חשש שאי�נאמר לנו ועדת טל וב. ל לא מגייס אות�"צהא�  ,אי� חוק שפוטר אות�
.  מביני� שקשה לה� פשוט.של הציבור הערביכפולה או חוסר נאמנות לנאמנות 

לעול� בדיוק הפו� ממה שהוא ,  לעול� מתירני18לחשו� צעיר בגיל ? ולחרדי� לא קשה
? זה לא קשה, כשרות וכדומה, ות אחרות לגבי שמירת שבתס� תפיעעול� , חונ� והורגל

  ?אות� אי אפשר להבי�
חלק  .לא בא בחשבו� להתגייס או האינטרס שלה�  החרדי� עצמ�מנקודת מבט של

חלק אחר אומר . ג� הצבאכ� ציונית ומדינה מדינה היא ההוא אנטי ציוני ומה� גדול 
יש לו זכות . וי� שלכ זה בניגוד לכל הערכי  את בניו הצעירי�פקירמוכ� להלא הוא ש

  . שלומלערכי� 
חוק ל 100בסעי�   כי,15הכנסת עקפה את חוק טלשהוא  מה שלא כול� יודעי�

כתוב  – 2003לשנת או בשמו המוכר יותר חוק ההסדרי�  – 16תכנית להבראת המשקה
מי ל ש,ולא יודעאיש לא ש� לב ו ,את חוק טללמעשה שהיא מתקנת , בשורה קטנה

. לשרת כלל צרי� והוא אינומותר ג� לעבוד ,  שעות בשבוע45שממשי� ללמוד בישיבה 
שירות צרי� להתייצב ולתת , רוצה לעבודמי שמר שנאשבו הכנסת עקפה את חוק טל 

צבאי או , צעד ראשו� של שירות כלשהו ,חוק טל ניסה לבנות תחילת שוויו� .כלשהו
  .למי שעוזב את הישיבה, אזרחי

 
14   ÏÈÚÏ , 2הערה. 
15   ÏÈÚÏ , 3הערה. 
יב והמדיניות תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקצ(חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל    16

 .�2003ג"תשס, )�2004 ו2003הכלכלית לשנות הכספי� 
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יהיה שוויו�  לא שוויו� ואנחנו לא אומרי� שא�תחילת  יש לנו הרבה תחומי� של
. מלאאי� שוויו� נשי� השל הנכי� או  ג� במקרה .נשבור את הכלי� אז בבת אחתמלא 

 ,אמנ� החרדי לא מחויב בשירות מלא. יש תחילת שוויו�א�  מלא אי� שוויו�בחוק טל ג� 
 לעבוד ואפשרההכנסת עקפה את זה . מילואי� ארוכי�,  שירות שהואאבל לפחות איזה

 חולת – א� בעתיד יבוטל כליל חוק טל.  שוויו�כלל וכ� אי� אפילו תחילת ירותבלי ש
ז את כל  נראה א.� וג� על עולי� חדשי� ג� על ערבי,ווהשאופ� חובה על כול� לשרת ב

אמנ� לא . בסופו של דבר יחזרו לחוק טל כי זה הפתרו�לפי דעתי  .המלעיזי� של חוק טל
  . הרע במיעוטואבל בהחלט , הטוב ביותר הפתרו�

  ?על מה יש בי צער

,  העליו�המשפט�פה הראשונה שלי בבית זה היה בתקו. שהול� עמי עד היו�דבריש 
 עלואנשי� שי יד�על �"הוגשה עתירה לבג. נדמה לי שהייתי עדיי� כמינוי בפועל

 חוק יכלו פי�על ו, הפקידו אותו והצהירו עליו, הביאו את� את כל כספ�,מבריטניה
 יישאר הכס�שלה� יה חשוב אלה היו שני� של אינפלציה וה .להחזיק אותו במטבע זר

הייתה תקנה של ואכ� . ערכו היה מתמסמס כי אז ,למטבע ישראלי יומרע זר ולא מטבב
 ההאוצר יצא ע� תכנית שחייבאז א�  ,בנקלהאוצר שעולי� יכולי� להכניס מטבע זר 

זה עושק ש, שזה לא הוג�בטענה � "אות� להמיר את הכס� לכס� ישראלי וה� פנו לבג
על ד ומאמר כמה דברי� קשי� הוא א,  דחה את העתירההמשפט�בית שא�. אות�

  ג� אני.במדיניות של האוצרלא נוכל להתערב   נקבע כי אבל בסופו של דבר,האוצר
מספיק אומ� ונכנעתי לדעת הרוב  אבל לא היה לי ,אמרתי כמה דברי� קשי� על האוצר

 עד היו� אני חושב שזה היה עוול של .שקבעה כי אי� להתערב בהחלטת משרד האוצר
  .ת� עותרי�ממש כלפי או

  געגוע

היו ימי� יפי� וטובי� וג� היו� ה� טובי� . לא יודע א� אני מתגעגע לכס השיפוט
  .צרי� להסתכל קדימה, אני לא נוהג לשקוע בנוסטלגיה. במוב� אחר


