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   אליעזר גולדברג בדימוס השופט

  תולדות חיי� תמצית 

� עבד כעור�1955שנת לאחר סיו� לימודיו ב .1931שנת נולד בירושלי� ב

  .1964שנת תמנה לשופט תעבורה בנעד ש,  פרטידי�

 – מחוזי ההמשפט�ביתשלו� וכשופט  המשפט� ביתלאחר כהונה כשופט 
 העליו� המשפט�לבית  מונה– המשפט�סג� נשיא ביתשמש א� התמנה ל ש�

  .1984במינוי קבע בשנת 

 ועדת אשר� שבבה� יו, השופט גולדברג כיה� בתפקידי� ציבוריי� רבי�
.  וחבר בוועדת שמגר לבדיקת אירועי מערת המכפלה�12הבחירות לכנסת ה

הוועדה  אשר� שביובה� , כמו כ� היה חבר בוועדות שונות בתחו� המשפטי
  .דעת השיפוטי בגזירת די�ה� לבחינת דרכי ההבניה של שיקול

 1998נות הציבור בשנת נציב תלולהשופט גולדברג מונה למבקר המדינה ו
 לשמש כנציב תלונות 1.10.08 מונה ביו� .שני�מש� שבע וכיה� בתפקידו 

  .הציבור על שופטי�

  שפיטות

א� . אני חושב שיש פער גדול בי� הרטוריקה לבי� המחלוקת בפועל בנושא השפיטות
 המשפט� לא תהיה מחלוקת בי� שופטי בית,אד� או זכויות פוליטיותהכויות זנושא  ניקח את

�  איעילה שלבבמלוא תוקפה יכולה להתעורר  שאלת השפיטות .העליו� לגבי השפיטות

�איטענה של ביעסוק  המשפט� ביתא� ראוי שבשאלה תהיה  המחלוקת. סבירות קיצונית

אנחנו נכנסי� , א� כ�.  לעסוק בהלאיט שתמיד יחל המשפט� ביתמא  שסבירות קיצונית או
   . של חוסר שפיטות מוסדיתתחו�ל

מסביר את העקרונות , אתה מפעיל עקרונות. בכל מעשה השפיטות אתה מוצא רטוריקה
אני מסכי� שלעתי� יש .  צרי� ג� להגיע לשורה התחתונה�כר  אח.מסביר את השיטהו

  . לנדרשרטוריקה מעבר 
 זה . הציבור במערכת המשפט� לאיבוד אמו�ר� השיפוטי גלא הייתי אומר שהאקטיביז

א� היה . בסופו של יו�אליו העליו� מגיעי�  המשפט� בית כל אלה שתוקפי� את .לא מדויק
אני  ו העליו�המשפט� יש ביקורת על בית. אליולא היו באי� ה� , המשפט� חוסר אמו� בבית
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אלו  , זאת לא ביקורת.המשפט�בביתלא על הביקורת שמשתלחת , מדבר על ביקורת אמיתית
  . השמצות וטענות שוואה� 

ביקורת  .� שוני�יציבורבהקשר לכ� לקטלג  ראוי אי� זה,  על אמו� הציבורכשמדברי�
 חורגת כל עוד מדובר בביקורת הגונה שאיננה, לגיטימידבר העליו� זה  המשפט� ביתעל 

ושוקל אותה וא שומע  אבל ה,מתאי� את עצמו לביקורתבהכרח  לא המשפט�  בית.מהמותר
 . חשוב שאמו� הציבור לא ייפגעהמשפט� ג� לבית.  לא מתעל� ממנההמשפט� בית. אותה

. אי אפשר לרצות תמיד את כול�, בה בעת.  אמו� הציבור הואהמשפט� לבית, כל מה שיש לו
 . של המפה איננו מרוצהאחר צד  אחרתפע�ו של המפה איננו מרוצה אחדצד אחת פע� 

צדק במקרה הקונקרטי ה יית עשיע� שיקולו � ללכת ע� צו המצפו� שלו צריהמשפט� בית
  . שבא בפניו

זו לא הרטוריקה שגורמת לירידה באמו� . אסור לערבב בי� הרטוריקה לבי� התוצאה
היה מסתכ� בעמוד אחד ע� תוצאה בלתי רצויה מסוי�  די��א� פסקג� אני בטוח ש. הציבור
היה מגיע , חוסר האמו�שקרוי  או מה , הביקורת, לאוכלוסיה או לחברה מסוימת,למגזר

העליו�  המשפט� ביתלא אכפת א� אולוגית בעותרי� ישתומכי� אידלאנשי� . לאותה דרגה
שהממשלה יוחלט  הדי�� שבסו� פסקזה  י� רוצמה שה�. י� עמודעשרות או מאותיכתוב 
 מספיק עמוד אחד היה מספיק לאלה שרוצי� את ההחלטה הזאת ועמוד אחד היה. טעתה

. התוצאהלאור רק  ,לא הרטוריקהל ,המשפט�כדי להקי� את הצעקה ואולי הטרוניה נגד בית
� שביתבהיק� לא תהיה רטוריקה ה ג� א� המשפט� כלפי בית ביקורת לכ� לדעתי תושמע

  . התוצאההיותר חשובלציבור . היו� נוקט המשפט� או חלק משופטי בית המשפט
העליו�  המשפט� הא� בית . יציאה למלחמהמו כנגד השפיטות ניטרליתה ניקח דוגמ

  ע�דיפלומטיי�היחסי� עניינה ה נוספת ה דוגמ?ולא �א למלחמהלצאת כנס לשאלה א� יי
, ע� גרמניהתחתו� על אמנה  העליו� ייכנס לשאלה א� ישראל המשפט� בית  הא�.גרמניה

 לפי נהנתוההחלטה לצאת למלחמה טוע� כי העותר  של המלחמהדוגמה בנניח ש ?ו לא�א
למרות זאת ו, ו לא�אלמלחמה א� לצאת  להחליטצריכה ממשלה ה דהיינו, לממשלהחוק 

 לא ,התשובה היא כ�?  שפיטהעניי�הא� . שר הביטחו� בלבדי יד� עלניתנה בעניי� החלטה ה
 לפי החוק אי� לשר הביטחו� סמכות  כי ויאמריתערב העליו� המשפט� בית. צרי� להתלבט

  .היחסי� הדיפלומטיי�במקרה של ג� � תק רעיו� אותו .להחליט
לא יכולה להיות . חוקיות אי� ולא יכולה להיות מחלוקת שהנושאי� שפיטי�� לגבי אי

� שביתכדיב ולו, שאלה של שפיטות תתעוררמ אד� לא ו שלמחלוקת שא� נפגעה זכות

בפסיקה  .נהיפגעתלא   שזכויות אד� וזכויות פוליטיותויבטיח יעמוד על המשמר המשפט
מחליט שהעניי�  המשפט�ביתה� יבלגשבזכויות פוליטיות לפגיעות דוגמאות נחנו מוצאי� א

 המשפט�ביתעל מתי השאלה  מסתובבי� סביב  אנובמחלוקת הזאת, כאמור, לדעתי. שפיט
� אי שללנושאטועני� שאי� להיכנס אחרי� ש  שעה,סבירות קיצונית�כנס לשאלה של איילה

יכול לטעו� לגבי החלטה מסוימת של הממשלה אד�  .שהוא בעיקרו פוליטי, סבירות
 העובדות כל בהתחשב ב קיצוניה באופ�סבירננה אישהיא , שהתקבלה לפי החוק
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 האיצשל הי הסבירות בדוגמ� בנושא של אי . החלופות הרלוונטיות ובכלהרלוונטיות
הממשלה לא ש  או בחשבו� שהחיזבאללה יתקו�הלא הביא שהממשלהייתכ�  ,למלחמה

מי שדוגל בשפיטות ג� שאני חושב . דומהת וכ בחשבו� שלא תהיה תמיכה בינלאומיהביאה
יברר את , אבל זאת לאחר שהוא יפתח את הדלת,  לדו� לגופה של עתירה שכזו לא ייכנסיתר

אחרי� לא יפתחו בכלל שופטי�  .להתערביחליט שלא עתירה ה  א� כי לגו�,טענות העותר
 במהות� פוליטיי�ה� צרי� להתרחק מנושאי� ששאני סבור , באופ� אישי .את הדלת

  .כל שופטשל עיניו לנגד  צרי� להיותהדבר וש

   המשפט� של מעוטי יכולת לביתנגישות

. פתחו� פה  ושמופיע בעצמו בדיו�די��מי שאיננו עור�מ מונעלא  המשפט� בית
 להתחשבהוא רצוי מה שבהחלט .  וטוע�המשפט� מתייחסי� בכבוד לכל אד� שמגיע לבית

 הגו� באמצעות סינו� לבצע כמוב� יש א� ,חינ�סעד משפטי באמצעות מת�  ,מעוטי יכולתב
י שרוצה להגיש עתירה ואי� בידו הוא לא חייב להיות חותמת גומי למות� את השירות נוש

מ� הראוי , יכנס לעובי הקורהי המשפט�א� זאת עתירה של ממש ויש סיכוי סביר שבית. כס�
   .� קיו� ההלי�הוא שיינת� סיוע לצור

 העליו� אינו יושב באולימפוס אלא יושב בתו� עמו המשפט� בית,  הוצאותתתלגבי הש
  . יודע מתי לפסוק הוצאות ומתי לאו

   כמייצג את הציבורהמשפט�בית

נדמה לי שעברנו את השלב הזה של . לחאני חושב שאבד הקעל עניי� הייצוגיות 
יותר משופט דתי אחד ויותר מאישה היה  לאהיו תקופות ש. עליו� ההמשפט�בביתהכיסאות 

  . אנחנו מעבר לזה.אחת ויותר מספרדי אחד
יחסי לחסי דת ומדינה ובנוגע לי את עמדתו של שופט מיועד לדעתחשוב למישהו א� 

לפני שהוא של שופט  לשמוע את דעתו א� מדוע צרי� , יבדוק את עמדותיוימי� ושמאל
על  וטבעהא� זה טוב שת ? בפניוות ההתדיינותתוצאתהיינה  מה לנבאכדי הא�  ?מתמנה
עמיק את נרק בצורה כזאת , לדעתי ? או נגד�תווית שהוא בעד נישואי� אזרחיי�שופט 
שופטי�   שבה אי� חבר מושבעי�בשיטה של, ריתהב�צותבאר.  אותו�מתנ ולא הפער

 כמה שיותר מושבעי�יהיו להגיע למצב שבו  ההגנה מנסה ,הדיוטות אלא מקצועיי�
ע מהי וא ידאצלנו השיטה היא שונה ולדעתי טוב הדבר של. לנאש�בדעותיה� דומי� ש

יכול לומר לא  הוא המשפט� מתדיי� נכנס לביתשאני חושב שכ. השקפת העול� של השופט
 מתדיי�הנגד הדעה ש אשדעתו הברורה היע ו כיוו� שידו יהיה נגדמסוי�באופ� ברור ששופט 

, הצפויה התוצאהעל  לרמזשיכולי� עת הדיו� ניואנסי� ביש יכול להיות ש. בטא בעתירהי
  .א� לא מעבר לכ�
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  התמחות שופטי�

 אבל ,יש מקו� להתמחות בתחומי� מסוימי�אני סבור ש, בנוגע להתמחויות של שופטי�
 ישע� זאת . למשל אי� סיבה ששופט שד� בנזיקי� לא יוכל לשבת ג� בפלילי�כ�  .לא בכול�

 הייתי  או בתחו� המיסי� ובה�אימו�נושא של  למשל ב,ידעוסיו� תחומי� שדורשי� יותר ני
   .התמחות של שופטחשיבות לאומר שיש 

התמחות יש  המנהליי� המשפט� בתיב :היו�כבר ההתמחות הזאת מצויה למעשה 
צרי�  ככללש חושב אינני א� ; לנוערמשפט� ביתמתמחה  נוערבכל הנוגע ל ;יבמשפט מנהל

שופט בה�  יש תחומי� ש.חוזי�דיני ה  אופלילי התחו� הדוגמת , לתחו� מסוי�שופטקבע ְל
י יד� עלשלא נכתבו סדר די� אזרחי ובפרוצדורה בהעוסקי�  די��פסקי. יכול להיות נייד

כבר שופט שא�  מוב� .תחו�סק בועזה א� שהוא כתב ספר בנושא  ,לוי�שלמה השופט 
זה א� ,  בתחו� הזהדי�� תוב פסקלכיותר  קל ויהיה ל, תחו� מסוי�הנוגע ל חומרמכיר את ה

  .י�� אחרמיחועסוק בתיכול ללא אומר שהוא לא 

  "אני מסכי�" ודי��כתיבת פסקי

 מתו� כוונה המשפט�  נכנס לביתהוא.  מוכ� כשהוא מגיע לדיו�די�� לשופט אי� פסק
ייתכ� שהצדדי�  ,נדו�יש כבר פסיקה בנושא הג� א� . אמיתית וכנה לשמוע את הצדדי�

לאחר קריאת התיק  מתכנס המשפט�בית.  לבי� המקרה שנפסקהנדו� בי� המקרה ירצו לאבח�
הטענות אבל , ומתו� ידיעה שיש פסיקה שלכאורה עומדת בסתירה לטענות שנטענות

  . שיש מקו� לשנות את ההלכה א� משתכנע המשפט�ומדי פע� בית נשמעות בכל מקרה
שופט  .לושת שופטי ההרכבשי יד� עללא נעשית במקביל  די��כתיבת פסקי ללכר� בד

 . את דעת�כותבי�ה�  –לא א�  ; טובמה, מסכימי�א� חבריו  .מעביר לאחרי�ואחד כותב 
מביא אותה , אחד השופטי� מתעמק בסוגיה. העניי� על דני�ה�  הדי�� כתיבת פסקלפני 

חילוקי יהיו ע שו ידשלאחר הדיו�בהתייעצות שלא בהכרח  .יהבפני האחרי� וחושבי� על
  .אלו יתעוררו בשלב מאוחר יותר לפעמי� .דעות
יש שופטי�  . פסולת�ומשא זה לא מ. בא לאחר משא ומת� בי� השופטי�" אני מסכי�"ה

 התזה כל עוד ,יושמטושכתבו  מסוי� או משפט מסוימת זה לא מפריע א� פסקה שלה�
  . של� ע� זההייתי פריע כי לא ה לי זה .מלואהעומדת בשלה� 

 בדידותו של שופטעל 

יותר לכ� . א� פע� לא. די�� בשיקוליו לפסקשופט לעול� לא משת� אד� מחו� למערכת
 לשטוח את הטענות של� , אתה יכול לדברבהרכב. מאשר לשבת כד� יחידהרכב בלשבת קל 

אבל כד� יחיד אתה מתלבט ע� עצמ� ולפעמי� ,  מהחברי� שיושבי� את�דברי�ולשמוע 
   .ות בגלל ההתלבטאתה פשוט לא יש� בלילה



  רגהשופט בדימוס אליעזר גולדב  ט" ז תשסעלי משפט

69  

t:\books\aley-mis\kerech-7\2009-01-15\05-goldberg.doc 3/5/2009 8:10:00 AM  

 .זה לא ראוי ולא רצוי. בה� הוא מתלבטשלא ד� ע� משפחתו בתיקי� א� פע� השופט 
 בלי לציי� מהי  את אשר על לבו יפרוקכיצד אז , לא יכול לדברהשופטעל הבעיה עצמה 

  . זה לא קורה? הבעיה
 יושבי�אתו יחד ו מתמחה  או עוזר משפטי,עליו� ההמשפט�בית לפחות ב,יש ג�לשופט 

יכול הוא אבל , את עמדתו של העוזר המשפטי אני לא חייב לקבל.  הנושאי� האלהודני� על
  . להביע את דעתו

 על ,זה תפקיד קשהאלא ככלל ,  העליו�המשפט� ביתבלאו דווקא . לא קלהשיפוט  ,נכו�
חליט ילחשוב שהוא  שופט לסור אכהנמובערכאה .  העליו�המשפט� אחת כמה וכמה בבית

 שופט א�  כי,בעייתיזה שיקול .  א� לא יחשבו כמוהופ� בערעורולכל היותר החלטתו תתה
�בשאלות משפטיות בית.  את גורל המשפטהוא חר�, למטהד משפט� קובע עובדות בבית

הגישה שנית� יהיה לתק�  לגבי עובדות א�, תוטעל ויכול ג� עושה כמיטב הבנתו המשפט
   .יכולה להיות מסוכנת מאוד, בערעור

  קבלת ערעור

 המשפט� ביתשל ושב שקבלת ערעור משמעה פגיעה בכבודו של השופט חאינני 
בערכאה שופט השלחשוב ויכול  העליו� הוא הסמכות העליונה המשפט� בית. למטהד
יש כאשר , די�� מחלוקות באותו פסק העליו� קיימות המשפט� ג� בבית, אגב. הטע כהנמוה

הרוב כש� ש, וק על דעת חולהרובג� ש� א� אחד לא נפגע מכ� ש. דעת רוב ודעת מיעוט
מדויקות  לכ� שאנחנו לא מדברי� על תוצאות זו דוגמה. � שיש מי שחולק עליולא נפגע מכ

  . גישהעל מחשבה ועל  ,דעת�של מעבדה אלא על שיקולכמו 

  חרטה בדיעבד

.  אותה שוב אני לא בודק. לחרטה לאחר ההחלטה אי� טע�.לפני ההחלטההיו לבטי� 
  .א לידי ביטוי לפני ההחלטהו כל זה צרי� לב–וחוסר השינה הדעת �שיקול ,ההתלבטות

  השפעת התקשורת על שופטי�

דיו� מתנהל , המשפט�בביתהפורמלי דיו� במקביל ל. חשופי� לכלי התקשורתהשופטי� 
 אני לא מעלה על דעתי ששופט יית� החלטה על סמ� מה שהוא קרא א�, בכלי התקשורת

זה החומר הרלוונטי ,  חומר השופטיש בפני. משטרהעד מסוי� אמר בלמה ש  בנוגעבעיתו�
   .תו הוא צרי� להגיע למסקנהוזה החומר שא

   שעות הפנאי של השופט

 אשר נמשכת,  לעבודהזמנומקדיש את כל שופט . הזמ� הוא מצר� יקר מאוד לשופט
 יכול אד� , של פעילות פנאי אני חושב שמינימו�,בה בעת. ד הלילה בלי הפסקהמהבוקר ע
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בשעות לא ישבתי בבית קפה במש� כל תקופת כהונתי כשופט . יג ג� כשהוא שופטלהש
  הספקתי לקרואלעתי�,  הלכתי לקונצרטי�,ראיתי הצגות מדי פע� ע� זאת .צהריי�האחר 

  .מנותק לגמרי מכל הוויות העול�איננו שופט  . לטיילהספקתיובמהל� הפגרה 
 הפי�על שהציבור מצפה ששופט ינהג התנהגותדר�  ישג� בעניי� הזה של שעות הפנאי 

לאירועי� כגו� הליכה , סיטואציה פשוטה יחסית. הטע� הטובגבול צרי� לשמור על ו
. במצבי� לא נעימי�עשויה להעמיד את השופט אבל לעתי� היא , אי� בה כל פסול, פומביי�

 לא �על כ. בהזדמנות זו שאלהיפנה אליו  שאחר או יויד� עלשפט נ ש�אדמפגש ע� ייתכ� 
לול עשהוא העובדה אלא , היא שפוגעת בתדמיתו של השופטבאירוע  ההשתתפותעצ� 

  . אלו אכ� מתקיימי� מצבי� ללכר� להימצא במצבי� לא נעימי� ובד

  שחיתות ציבורית

אבל לא הייתי אומר  ,נושחיתות מסכנת את הוויית .נחשפות תופעות של שחיתות
   .שהמדינה היא מושחתת

החקירה ו הבירור, ות את ההבחנה בי� הבדיקה לעשיש ל שחיתותכשנחשפות תופעות ש
 אפשר לחרו� אבל אי, חקירות של אנשי ציבורמתנהלות היו� . בי� התוצאהלהמשטרתית 

האפשרות להמשי� והוא  יש עניי� אחר . לפני שהעניי� הובא לסיו� ההלי� המשפטינ�דיאת 
א� אד� יכול כא� שואלי� בעצ�  .ולשאת בתפקיד כשאד� נמצא בחקירה משטרתית

בעניי� של  ג� .חשודהיותו עצ� משו� לא בגלל שהוכחה אשמתו אלא , להמשי� לתפקד
ÈÒÁ�Ù1 וג� בעניי� של ÈÚ¯„2, א� אד� חשוד שמתנהלת נגדו שאלה ב עסק המשפט� בית

זה כבר השלב האחרו� ,  על שחיתותי�א� מדבר. תפקידוב יכול להמשי� תחקירה משטרתי
ל ולאווירה שהכ �החקירות גורההיק� הגדול של . י� שבו העובדות הוכחושל התהל

זו גדולתה של המדינה שהיא מנסה לנקות עצמה . נכו�לא אני חושב שזה אבל מושחת 
  . אבל רק מבח� התוצאה הוא הקובע כא�, מדברי� כאלה
 ני�פומבקר המדינה ממצאיו של . להבי� את תפקידו של מבקר המדינהצרי� בעניי� זה 

מבקר המדינה איננו עוסק .  לתק� ליקויי� שנמצאוהיא והמטרה העיקרית בתפקיד. לעתיד
� ליוע את המקרהלהעביר הוא לעשות שעליו כל מה כשיש חשד למעשה פלילי . בפלילי�
חוק לפי אמנ� .  בעניי�לטפללנכו�  מוצא יחליט א� וכיצד הואאשר לממשלה  המשפטי

תמיד עניי� איננו  אבל טוהר המידות ,בטוהר המידותג� סק  מבקר המדינה עו3מבקר המדינה
יש ניגוד .  ניגוד ענייני�אלא משמעתי או נו פלילינהיעדר טוהר מידות שאי יש .פלילי

הוא  אבל , מתגבש לכדי עבירהיש ניגוד ענייני� שלאוענייני� שמגיע לכלל עבירה פלילית 

 
ד "פ ,‰Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ � 7367/97 �"בג   1

 .547) 4(נב
 .422, 404) 5(ד מז" פ,ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ � 3094/93 �"בג   2
3    
 .�1958ח"תשי, ]נוסח משולב[לחוק מבקר המדינה ) 2)(א(10סעי
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 פטימש� הבי� מגרשו של היועהזו הבחנה לפעמי� האני חושב ש. עדיי� ניגוד ענייני�
בעיני הציבור מה שחשוב הוא הפ� . טשטשתימ לבי� מגרשו של מבקר המדינהלממשלה 

 . אבל התפקיד של מבקר המדינה איננו להעניש– לתלות א� אפשר, להעניש –הפלילי 
 הרבה מתו� הדוחות שאני ערכתיב .מצא כדי שהדברי� יתוקנונשלהתריע על ליקוי תפקידו 

 שאני צרי� מתו� מחשבה התרעתי על מעשי� מסוימי� לעתי� .מסר לרשות המבצעתיש 
להזנחת הרשויות כ� פעלתי למשל בנוגע . מגזרי�של  את צעקת� של אנשי� או בטאל

א� , ש� החלטות ממשלה שלא קוימוהיו  א� כי ,הרגשתי צור� לומר את דבריי .בדרו�
כדי שהנושא הזה יעלה על סדר היו�  י לזעוק את זעקת� של תושבי הדרו�בעיקר רצית

נותרי� ה�  א� מבקר המדינה לא מעלה אות� על סדר היו� הציבורינושאי� ש יש .הציבורי
  . רדומי�

תקופת למאוד ולא גדולה  הייתה תהודה 4ל ערי הפיתוח בדרו�דוח הזה עלאני חושב ש
 לכ� ה הביאההיכרות הזאת ע� הנגב והדרו�, אגב.  שני�כמהאלא לאור� , זמ� קצרה

 בית ספר בדרו�אי� . "נאה דורש נאה מקיי�"בחינת  ,בחרתי ללמד במכללת ספירש
 ,מבקר את מוסדות המדינהכ� " בג:ורס הוא על ביקורת מוסדות המדינההק. למשפטי�

המבקרי� , מבקר את מוסדות המדינהכ מבקר המדינה ,מבקרת את מוסדות המדינהכהכנסת 
כ� שערכתי קורס על ביקורת מוסדות המדינה ,  המדינה את מוסדותמבקרי�כהפנימיי� 

לי להכיר את גר� שדיברתי עליו למעשה הדוח . ביקורת של מבקר המדינהלשאינו מצטמצ� 
  .האזור הזה בצורה שלא הייתי מגיע אליה

  �"י בגיד� עלצדק חלוקתי 

.  המתאימהצריכי� למצוא את המסגרת המשפטיתהמכוני� צדק חלוקתי כל הנושאי� 
זו כ ה חברתיתס או תפירק בגלל עמדהולבקש את התערבותו  המשפט�בוא לביתי אפשר לא

 נכנס המשפט�  בית. כלי�כ�יש לוצרי� להלביש את התובענה בלבוש משפטי . או אחרת
הפליה , אלא דר� שוויו�, ודי�לשאלות של חינו� לא כמי שצרי� לקבוע את תכנית הלימ

 ,או מצמצמי� אותו ותוכאלה שמרחיבי� א יש ,�ג� מושג כגו� כבוד האד. תסבירו�איו
 זוהי .בעלת כסות משפטיתא� היא ה היא רלוונטית משל הסוגיה של תנאי מינימו� למחיל

 לא צרי� להביע המשפט�בית. באה לידי ביטוי בכלי� משפטיי� ששאלה חברתיתדוגמה ל
ה משפטית אלשמוצגת אלא כש, רק שאלה חברתיתבה� מוצגת בפניו שבמקרי� את דעתו 

  . שבמסגרתה נפתרת ג� שאלה חברתית

 
4   ÈÏÎÏÎ‰ Ì·ˆÓ-ÌÂ¯„· ÁÂ˙ÈÙ‰ È¯Ú Ï˘ È˙¯·Á , לשנת ב50' מס מבקר המדינהשל דוח שנתי 

 .95�5' עמ, 1998 ולחשבונות שנת הכספי� 1999
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 5כסלבאו�יפרשת ו

 א� ג� היו� הייתי מקבל את אותה החלטה, למצבות צבאיות" נוסח אחיד"היו� יש 
ציבורית ה  המלצת המועצהפי�על ,שר הביטחו�על החלטתו של ש� דובר  .בפרשה זו

. על מצבת קיברווח בידי משפחתו של חייל מנ  אישיכיתובלא לאפשר ש, להנצחת החייל
מה פסול ו. בכבוד שחולקת המדינה לנופלי� שוויו�ההחלטה הזו היה הרעיו� המרכזי של 

דעת המיעוט כעמדת  , אחרתהחלטהלקבל היה שר הביטחו� יכול  ,לדעתי? בעמדה הזאת
�לטה של שר הביטחו� משו� איהחיה בני יכול לומר שהינ אא� , ציבוריתמועצהבאותה 

   .סבירות קיצונית
הייתי בשני . התקבלההעתירה העתירה ובדיו� הנוס� דחה את � "בגבשלב הראשו� 

 מה שכ�, אני לא יכול לומר שהעמדה של שר הביטחו� אינה סבירה באופ� קיצוני. ההרכבי�
  . לנופלי�שעומד מאחורי ההחלטה הזו זה שוויו� הכבוד

 כניסת המשפט למערכת היחסי� שבינו לבינה

 È¯‡·7בפרשת . אחרי�במקרי� ו È¯‡·6פרשת ובה בפרשות כמו נתתי את התשעל כ� 
  : כתבתי

עול� אד� במושגי� שמ� � נוטי� אנו לתפוס יחסי� בי� בניכמשפטני"
טלוג משפטי של יחסי� אלה אנו יתו� קו ,אנו אמוני�שבו , המשפט

אול� ישנ� יחסי אנוש . מבקשי� לקבוע את נורמת ההתנהגות הראויה לה�
כיוו� שהנורמות השולטות , ות משפטיות אינו יאה לה�גוריינ� בקטוימש

סיווג ). נימוסי�במוסר ואלה שבכגו�  (בה� מצויות במסגרות ערכיות אחרות
 ,פטיתמש� לברומשפטי של אלה משבש את ההבחנה בי� נורמה משפטית 

  . המשפטיותווגור� ערפול בי� הסנקציות החברתיות 

 של , רגיש ואינטימי,כה עדי�דברי� אלה יפי� שבעתיי� כשמדובר בתחו� 
י שעושה  כפ,היקש מתחו� דיני החוזי� לתחו� האמור. עלמהבדר� גבר 

 ממסגר יחסי� אינטימיי� שבינו לבינה , השופט חשי�,חברי הנכבד
  . במשבצת משפטית שאינה יאה לו

 בה� , יפה לדיני חוזי�',כ�' פירושו 'כ�' ו',לא' פירושו 'לא'הכלל כי 
,  שני צבעי� בלבד'ישלטו'קיבול ב מחייבת כי בהצעה והוודאות המשפטית

 
 .195) 2( מטד"פ, ˘¯ ‰·ÂÈ ÌÂ‡·ÏÒÎ� 'ÔÂÁËÈ 3299/93 �"גדנ   5
 .302) 1(מחד "פ, ·‡¯�È„Ó� Ï‡¯˘È ˙ 'È 5612/92פ "ע    6
7  Ì˘ ,382�381' בעמ. 
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� ג� אזור בה� תופס מקו,  לא כ� ביחסי אישות ובהקדמות לה�.שחור ולב�
 כששפת הפה ,שגוניו כצבעי הקשת, הסכמה�דמדומי� בי� הסכמה לאי

כי בל נשכח ו.  ע� כל הדקויות שביניה�,ושפת הגו� משמשי� בו בערבוביה
 ש� הבעיה אינה . כופה בבירור את רצונו על אישהענייננו לא באנס אשר

' כ�'האישה תאמר  ג� א�, והנסיבות מדברות בעד עצמ�, כללמתעוררת 
א� ה . עיקר הבעיה באות� מקרי� שבתחו� האפור.שהוא כפוי מעיקרו

   "?'נטלי�'במקרה כזה ראוי לדבר על 

 :קרא העיוורו� המכוו� זה מה שנ.עיניי�בו שקל מאוד לעצו� יש אזור דמדומי� דהיינו 
 אפשר יא, ועל זה עמדתי כא�שהאישה לא מסכימה  שיש אפשרות א�ל שאלות ושאללא 

   .אינ� כמו בדיני חוזי�" לא"ו" כ�"שעדי� תחו� התחו� הוא . לעצו� עיניי� ולא להתעניי�

  השפעה כמבקר מול השפעה כשופט עליו�

 הרי – העליו� המשפט� ית מבקר המדינה ושופט ב–בהשוואה שבי� שני התפקידי� 
 אז בוודאי שכשופט הייתה לי השפעה רבה יותר, א� אנחנו מדברי� על אכיפת ההחלטהש

. לא כ� דוחות מבקר המדינה.  היא אכיפהמשפט�כל החלטה של בית. בקר המדינהממאשר כ
הטע� הטוב והתקינות הציבורית א� כי  .ה� בגדר המלצותבאופ� פורמלי הדוחות 

מבחינה זו . אבל אי� חובה שבחוק, לא להתעל� מהמלצות המבקרו לתק� י�והמנהלית דורש
 .הדי�� פסק לע נוס�  דברכשופט לא הייתי צרי� בכלל לומרשכמוב� , של אכיפת ההחלטה

להתייחס זדמ� מלהקי� נושאי� שכשופט לא אפשר דוחות של מבקר המדינה ב ,בה בעת
 .קר אתה יכול ג� לבחור את הנושאי� כשופט אתה לא בוחר מה שמביאי� בפני� וכמב.לה�

נושאי� הובאו לדיו� הציבור ולדיו� כתוצאה מהדוחות זה ההשפעה היא בכ� שהבמוב� 
  . אכיפה איננו קיי�ה  אבל האלמנט של,ממשלה והכנסתה

8פרשת טרנר
  

 ,בי� הביקורת של מוסד מבקר המדינה כגו� שלטוניהבחינו באופ� ברור  Ë¯�¯בפרשת 
על ושל המבקר בי� הביקורת על ממצאיו ל, נהל התקי�ייי� את כללי המכלומר א� הוא מק

 כל גו� שלטוני אחר לגבי יישו� י�ש� שמבקרכהיא  המשפט� של ביתהביקורת . מסקנותיו
 ממי שעלול  עסקה בהצגת מסמכי� שעניינ� קבלת תגובהË¯�¯פרשת . כללי הצדק הטבעי

 כל המסמכי� שהיו בידי משרד ,רההמשטל "שהיה בעבר מפכ, טרנר לא הוצגו ל.להיפגע
   .מבקר המדינה
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 עבירת ההמרדה בעיד� האינטרנט

צדיק את האישו� או את ההרשעה לא ה וככזה כרוז אינפנטילידובר ב Î9‰�‡בפרשת 
לקעקע את כשבאי� קיימת ולכ� היא  באה להג� על מבנה המשטר עבירת ההמרדה. בהמרדה

בו שיש כזה היה לא  הכרוז לשפרסו� והתוכ� אנחנו מדברי� על תוכ� ה .המשטר הדמוקרטי
המדינה מספיק חזקה לעמוד מול .  הדמוקרטיפוטנציאל ממשי לקעקע את יסודות המשטר

הגדרת ב, לעבירת ההמרדההמשמעות  היה במת� Î‰�‡החידוש בפרשת . כרוזי� כאלה
   .הזוהער� המוג� בעבירה 

 10פרשת דמיאניוק

̃ בפרשת  ÂÈ�‡ÈÓ„משמעות  עמדנו על הדי��בפסק. ו מחמת הספקכל ההרכב פסק לזכות
על אלא , על מאז� הסתברות כמו במשפט האזרחימדובר הרי לא ש ,הספק במשפט הפלילי

השתיי� (וואכמא�  היה דמיאניוק לנו ראיות שהיו. מעל לכל ספק סבירהוכחת מעשה פלילי 
� הוא היה איוולגבי זה ש אבל ,ישו�תעודת רעל כ� הייתה  ).י�לכוחות העזר האוקראיני

  . ספק סבירהתעורר טרבלינקה מהאיו� 
� האיו� הוא הוסגר על כ� שהוא איוו. וואכמא�לא הועמד לדי� על היותו  דמיאניוק
 .לתת לו אפשרות סבירה להתגונ�היה  צרי� ל מהתחלהולפתוח הכעל מנת . מטרבלינקה

  –אמרנו כי 

 פתיחה חדשה כה למעשה הל,מת� אפשרות סבירה להתגונ� פירושו כיו�"
שינוי . קרי התמשכות נוספת של ההליכי� מעבר למידה הראויה, של הדיו�

תחילת ומעלה אחרי הנוגע למהות האישו� כשבע שני� בכל חזית כזה 
 בהתחשב באופי החמור של האישו� , אינו נראה לנו סביר,ההליכי�

, א� א� מביאי� בחשבו� את מהותווזאת  , להסגרהיסודהראשוני ששימש 
ביארנו כבר כי  .כמתואר לעיל, אישו� חלופיהופיו ונסיבותיו הקשי� של א

. המשפטיות שלנו יש משקל רב לשאלת הזכות להתגונ�המידה  אמות פי�על
המשפטיי� ג� כאשר אנו דני� עקרונותינו את עלינו להוסי� ולייש� 

מבחינה זו אי� ג� . לא פחות ולא יותר – א� אז ,בעובדות קשות ומקוממות
ב של ותאר� במידה מכרעת בשל בקשות דחייה לרהמשפט שהקא מינה נפ

השני� שחלפו . הדי��כפי שפורטו באופ� מלא בתחילתו של פסק, הסנגוריה
על כ� החלטנו שלא . ה� העובדה הקובעת בעניי� דנא ולא סיבת הדבר
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הסופית מסקנתנו  אפוא תנותר. .. אישומי� חלופיי�לגבילהמשי� בהליכי� 
הזיכוי היינו ,  לעילה כפי שהובא,שירות בטרבלינקהדבר ה� בלגבי האישו

  ". מעיקרוהאישו�  בכתב שהובא כפי ,האישו� מחמת הספק מ�

  11פרשת בראו� חברו�

דוח סיכו� גילוי ,  האחד:אני הייתי בדעת מיעוט בשני דברי�בפרשת בראו� חברו� 
ה שיש מקו� להגיש  שסבר,גילוי עמדת המיעוט בפרקליטות, השני. החקירה של המשטרה

הייתי בדעה שיש מקו� לגלות את שני . שר המשפטי�נגד כתב אישו� נגד ראש הממשלה ו
 לע נוס�. ה�יכול� הסתמכו עלשחומרי� ת אלא ות פנימיולא תזכוראלו כי , הדברי� האלה

� הוא לא הביא את עמדתו של נשיא ביתמדוע  סברתי ששר המשפטי� צרי� להסביר כ�

יהיו כל הנתוני� להחליט והשרי� פני ראש הממשלה בכדי ש, בי המינוי העליו� לגהמשפט
לגבי המועמד ובידי ראש הממשלה יהיו כל הנתוני� להחליט א� להעביר את שר המשפטי� 

   .מכהונתו

  12בנק המזרחי די��פסק

� שד� בסוגיית מעמדו של בית הראשו�הדי��קהיה פס·�˜ ‰ÈÁ¯ÊÓ  בעניי� הדי�� פסק

המטרה הייתה להניח את התשתית .  האד� וחירותווד כב:יסוד� בהקשר לחוקהמשפט
 ,היסוד� לגבי חוקהמשפט� הזדמנות כדי לבטא את דעת ביתוכ�,  ולהשלכותיוהיסוד� לחוק

 העליו� המשפט� רק ביתש מוסמ� לבטל חוק או משפט� א� כל ביתבנוגע לשאלה למשל 
ראשונה ת הייתה הזדמנות  כלומר זא.' וכומשמעות של פסקת ההגבלהבנוגע ל,  לכ�מוסמ�

  .  האד� וחירותווד כב:יסוד� י� לחוקלהניח את היסודות המשפטיי� הפרשני
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