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   יעקב טירקל בדימוס השופט

   תולדות חיי�תמצית 

מאז שנת ,  שני�38ישב על כס השיפוט בישראל . ותיק השופטי� בישראל
, 2005 שבע ועד לשנת� לשופט שלו� בבאר32 עת מונה והוא רק ב� 1967

  . המשפט העליו��עת פרש מבית

מוסמ� למשפטי� של . 1935שנת אביב ב�יעקב טירקל נולד בתל
הדי� בישראל �חבר לשכת עורכי, )1960(בירושלי� יטה העברית אוניברסה

כאמור  ודי��עור�ע� סיו� לימודיו עבד כ.  וחבר מועצת הלשכה1961משנת 
 שש שני� מאוחר יותר כבר .שבע� התמנה לשופט שלו� בבאר32בגיל כבר 

 מונה 1980בשנת . המשפט המחוזי בבאר שבע�מונה לשופט קבע בבית
, בתו� שנת כהונתו בעליו�. המשפט העליו��ועל בביתלראשונה כשופט בפ

שבע וטירקל נענה לאתגר �המשפט המחוזי בבאר�התפנתה משרת נשיא בית
למעט שנה נוספת של כהונה כשופט בפועל (עשרה שני� �ובמש� ארבע

 הוא מונה 1995בשנת . כיה� בתפקיד זה) �1983המשפט העליו� ב�בבית
כיה� כחבר הוועדה . 2005ש� עד לשנת המשפט העליו� וכיה� �לשופט בית

, ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת עד פרישתו�לבחירת שופטי� וכיושב
ראש הוועדה לציו� חסידי �יושב, ראש הוועדה לתיקו� חוק הירושה�יושב

הוועדה המייעצת לעניי� מינויי�  ראש�יושב, "יד וש�"אומות העול� של 
שימש . חבר בגופי� ציבוריי� אחרי�ידי הממשלה וכ�לתפקידי� הנעשי� על

בבית הספר , אביב�באוניברסיטת תל, מרצה באוניברסיטת ב� גוריו� בנגב
חבר . למשפטי� של המכללה האקדמית בנתניה ובמוסדות אקדמיי� אחרי�

ראש ועדת החוקה של אוניברסיטת ב� �הוועד הפועל ויושב, בחבר הנאמני�
ל ומשרת היו� במילואי� כשופט "השירת שירות חובה מלא בצ. גוריו� בנגב

  . הדי� הצבאי לערעורי� בדרגת אלו� משנה�בית

ל ולאחר מכ� "לשעבר סג� אלו� בשירות קבע בצה, נשוי למרי� טירקל
לשופט . שבע וכ� חברה בגופי� ציבוריי� שוני��חברת מועצת עיריית באר

ל לשמו  ומאז הוסי� טירק14בגיל מסרט� בנו יחידו נפטר . טירקל שתי בנות
  ". אבי ברו�"את 
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  בי� משפט לצדק

�ת שא� אתה בא לבישאינ� מקובלות עליי היאאחת האמירות המקובלות בציבור 

אמירה כ� ג� לא מקובלת עליי  ,זו אמירה שאני לא סובל. צדקהמשפט אל תחפש ש� 
 אבל החוק כופה ,הייתי רוצה להחליט באופ� אחר"שלפיה  ,די��קישמופיעה לא פע� בפס

. בגבולות המשפט צרי� חוש הצדק שלי להנחות אותי, להשקפתי: אבהיר את דבריי". יעלי
ידי חוש �ג� עלאבל , הכללי�ידי �אני מונחה עלברור שאני לא יכול לעשות כאוות נפשי ו

כא� אוסי� . כי עשיתי בעצ� דר� כפולהמאוד קשה עבדתי , לאור� שנותיי בשיפוט. הצדק
, פי הכללי� המשפטיי� והמסקנה לא נראתה לי צודקתשא� אחרי שהגעתי למסקנה על 

 וניסיתי למצוא פתרו� משפטי שיעלה בקנה –לאור הכללי� ,  שוב–חזרתי ובדקתי אותה 
  . אחד ע� תחושת הצדק שלי
 שיציאתו מ� האר� אד�סיפור המעשה היה ש, בתמצית .Â‡Ó1¯דוגמה מאלפת היא פרשת 

בתארי� מסוי� ונת� ל ויחזור "וני� שייצא לחוהסכי� ע� האחר, עוכבה בשל חובות לנושיו

נהרג בתאונת הוא  כי במועד חזרלא יש הא. במועדלא יחזור למקרה ש  של ערבי�ערבויות

אי� ויכוח כי הלה התכוו� לשוב במועד וא� רכש . לפני מועד חזרתוימי�  כמה ל"דרכי� בחו

נושי� ה בתביעת שד�מחוזי המשפט ה�בית השופט ב.כרטיס נסיעה חזרה לאותו מועד

 ולכ� דחה את התביעה מ� הטע� צודקתביעה אינה רגיש שהתה, לאכו� את הערבויות

שניי� .  כאד� חיא� לא,  חזר לאר�הוא, כלומר. 2 בארו� מתי�אמנ�, חזר לאר�שאותו אד� 

המשפט העליו� סברו שיש לאכו� את �מ� השופטי� של ההרכב שד� בערעור בבית

חיפשתי פתרו� אחר וניסיתי , בדעת מיעוט, אניואילו . חזרהערבויות משו� שהאיש לא 

ו מקרה סברתי באות. תשובה שתהא ג� משפטית וג� צודקת בגדר המשפט עצמולמצוא 

  לחוק החוזי�39ניגוד לסעי� ב, לב�שלא בתו� הביטוח מנסה לאכו� את הערבות שחברת

, באותו מקרה .לב�ו�וזה צרי� להיות בתקיו� של חלפיו ה ש,�1973ג"תשל, )חלק כללי(

.  א� הגעתי לתוצאה שלדעתי הייתה צודקת,בלי לחרוג ממנו, במסגרת החוק  אפואהחלטתי

שבו באמת  אני לא אומר שאי אפשר להגיע למצב . אבל זה אפשרי,לכ� זו ג� עבודה כפולה

 שנסע במהירות של מאה חמישי� נהגא� ייתפס  הלדוגמ. לשופט יותר מדר� אחתאי� 

החוק . אי� לי ברירה, וע במהירות כזו יגיד שהייתה לו סיבה טובה לנס�כר ואחש בעיר "קמ

במקו� שאני  אול� ,ני יכול לכופ� את החוקיאו קובע שאסור לנסוע מעל המהירות המותרת

   .י לעשות כ�יעליותר טובה  לתוצאה ,חוקה במסגרת ,יכול להגיע

עשר �בו בדיו� הנוס� אחד זה ישדי��בפסק.  הידועÈ�ÓÁ�3 די��אוסי� דוגמה מפסק

מקצת השופטי� השתיתו את הכרעותיה� על ההנחה . שופטי� שהביעו השקפות ברורות
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אני הבעתי את . שלכל בעיה אנושית יש תשובה בגדרי המשפט ויש פתרו� משפטי לכל עניי�

דעתי שלא לכל מצב יש תשובה בגדרי המשפט ובמצב דברי� כזה תינת� התשובה מתו� 

כתבתי ש� שהצדק שעושה . �È�ÓÁ די��ל� הערכי� שלי וזה מה שכתבתי בפסקמתו� עו, לבי

צדק שנובע ממעמקי הלב ולא בהכרח צדק ,  העליו� צרי� להיות צדק אנושיהמשפט�בית

  . שנובע מניתוח משפטי

  הדי��על אמנות כתיבת� של פסקי

י� שאי� אני מב, הדי� שלי�סטודנטי� מתרשמי� מקריאת פסקי אני מניח ש,ראשית
גדול ההמאמ� אולי . די� ארוכי� יתר על המידה�ידי פסקי�בה� על" מתעללי�"שופטי� ש

ולרכז  לצמצ� היה, לאחר שנתגבשה ההכרעה בלבי, הדי��קיבכתיבת פסהשקעתי שביותר 
�י את פסקייתלמידמציג בפני אני תמיד . בהיר ותמציתי ככל שנית�כ� שיהיה הדי� �את פסק

לדעתי כ� צרי� ו הצמצו�זה היה דור שידע את סוד . המדינהשנכתבו בראשית ימי  הדי�
בהרצאות לשופטי� מתחילי� שלא נראה לי שמצטטי� באריכות  אמרתי פע�לא . לכתוב
ביע את הרעיו� להלדעתי מספיק . הדי� שעליה� מסתמכי��פסקיתו� מ והפרוטוקולמתו� 

 .קל מיוחדט יש משציטורק כאשר ל לצטט חשוב .ודי בהפניה למראה המקו� הרלוונטי
הדי� צרי� לתת את ההכרעה השיפוטית בדר� המובנת ביותר ובלי �פסק, במילי� אחרות

אבל לא על מנת  ,מותר ורצוי לצטט מתו� יצירה ספרותית, אכ� . ברובד דברי�ולהכביד עלי
   .ניהביע את הרעיו� טוב ממכאשר המחבר  להראות את בקיאותו של הכותב אלא רק

  דעת יחיד 

היא מסכימה ע� התוצאה בדעת ש בי� –ה א� רצוי או לא רצוי לכתוב דעת יחיד השאל
על ו"במאמרי עמדתי על כ� בהרחבה .  היא שאלה מורכבת�היא חולקת עליה שהרוב ובי� 

ינאי לבי� שמעו� ב� שטח במאה הראשונה לפני המל� ידועות המחלוקות בי�  .4"יחידהדעת 
 הבעניי� עצמאות, עשרה באנגליה�יימס במאה השבע'הלורד קוק למל� ג וכ� בי� 5הספירה

 אול� ,ה� היה סיכו� לשופט שחלק על המל� והיו� אי� זה כ�הבימי� . של הרשות השופטת
הדי� שעסק בשאלה א� מותר לנהל משא �קבפס להיות חריג  נעי��כל לא כג� היו� זה 

מדה זו עוררה י להרכב ועחבריששת חלקתי על , 6ערב בחירות ע� הפלשתינאי� ת�מו
זאת לא הייתה דעת היחיד היחידה שכתבתי ויש . ביקורת בחוגי� מסוימי� וג� בי� שופטי�

המשפט העליו� כתבתי יותר דעות יחיד מאשר שופטי� �אומרי� שבתקופת כהונתי בבית
שופט שמשוכנע בנכונותה של דעה , לפי השקפתי. לרבות הרבה דעות מיעוט, אחרי�

 
 .413) ג"תשס( יט ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" ועל דעת היחיד"...טירקל ' י   4
 .עב�עא, יט, �סנהדרי   5
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 עמדתי על ל"במאמרי הנ. ע את דעת היחיד שלו ביטוי ועליו להשמיחייב לתת לכ�, מסוימת
   .שנדונו כבר במשנה, הטעמי� לכ�

סברתי ש� . ÏÂÚ·Ë7 שנתתי במותב של שבעה שופטי� היא פרשת יחיד נוספת לדעת הדוגמ
שערכי� של יושר ושל הגינות בי� בני אד� חייבי� לגבור על אינטרס שיש לציבור בקיו� 

 אול� במש� השני� התגלו נטיות שונות משל , לצערי דעתי לא התקבלה.תחרות חופשית
 אחד הטעמי�זה ו. ידי אותה דעת יחיד� שהושפעו עלהמשפט�דעת הרוב בפסיקת בתי

  .לכתיבת דעות יחיד ומיעוט

  המשפט�נגישות לבתי

יש מכשולי� שוני� בפני אנשי� שנזקקי� . את הדעת  מניחאינואני חושב שהמצב היו� 
. די� וגורמי� נוספי��שכר טרחת עורכי, קשיי שפה, משפט כמו הבדלי� תרבותיי�ה�לבתי

לטפל בנושא שיש אי� לי ספק . רבי� אינ� ממצי� את זכויותיה� מסיבות אלהאנשי� 
לרבות תלמידי בתי הספר , החל בחינו� התלמידי�, משפט במישורי� שוני�� לבתינגישותה

 וכלה בחקיקה של הכנסת ,פט ואופ� התנהלות�המש�בדבר דרכי הפנייה לבתי, היסודיי�
   .המשפט קלה יותר�שתעשה את הגישה לבתי

כ� . חרי� במערכת לעניי� זהיש ג� חשיבות לגישת� של השופטי� ושל גורמי� א
 התברר לי שיש קשיי� בבאר שבעהמשפט המחוזי � בתקופת נשיאותי בביתלדוגמה

שלא ידעו עברית ולא היה מי  מתדייני� היו, דהיינו. ידיעת השפה העברית�שנובעי� מאי
מתנדבי� אחרי� שיסייעו  והמשפט�ת של ביי�עובדנהגתי לגייס . סייע לה� בתרגו�שי

שדבריו תורגמו מגרוזינית , עולה מגרוזיה שלא ידע עבריתזכור לי מקרה של . בתרגו�
לא  אול� ,מרוסית לעבריתידי מתורגמ� אחד ומתורגמ� נוס� תרג� את הדברי� �לרוסית על

למטרה זאת נתתי צווי� שהתשלו� . הייתה לנו עזרה כזו ונזקקנו למתורגמני� אחרי�תמיד 
דבר זה היה למורת רוחה של . י יתר השופטי�יכ� פעלו לפי הנחיות. יינת� מקופת המדינה

   . אבל אני עמדתי בשלי,המשפט�הנהלת בתי

  השפעת הרקע האישי

הרקע , החינו�: ל החלטותיו של שופט המשפיעי� עיש הרבה גורמי� לא מודעי�
מה מאלה השפיע על החלטותיו ומה היה   א� אינני יודע,והביוגרפיה האישית שלו החברתי

מאז ומתמיד  הלדוגמ. ההשפעות השונות אינ� מודעות תמיד. משקלו של כל אחד מהגורמי�
 אינני ?למה הייתי כזה. האומלל, הנזקק,  ההתחשבות באיש הקט�ייחשובה הייתה בעינ

יי לא היה כס�  להור,אביב הקטנה של אז�בכ� שכשנולדתי בתלאולי ההסבר נעו� . יודע
אולי זה ו.  אז ה� הניחו אותי בארגז ע� מרופד ששימש לאריזת תפוזי�,לרכוש עבורי עריסה
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 עוד החזרתי את ,די��עור�כבר שהייתי כ ,ולאחר מכ� ,נעו� בכ� שעבדתי כל תקופת לימודיי
 :È�ÓÁ�8 כתבתי בפרשת ייתכ� שבשל כ� ויאפשר שזה השפיע עלי. שכר הלימודחובותיי על 

שאינו רק תוצאה של ניתוח , צרי� להיות צדק אנושי הצדק שעושה ומקרי� בית המשפט"
ההכרעה לזכותה של רות נחמני היא בעיניי הכרעה . הגיוני אלא ג� נובע ממעמקי הלב

ואולי . "י הולי� אותי למסקנה שאליה הגעתיולבי של, הדברי� הולכי� אחרי הלב. ..כזאת
  . השפיעו עלי גורמי� אחרי�
שלדעתו , ל שאצלו התמחיתי שנה אחת"יצחק טוניק ז, די� ותיק�פע� אחת אמר לי עור�

איני יודע א� האסו� שפקד אותי בחיי עשה . שופט טוב צרי� להיות אד� שידע סבל בחייו
אני נוטה לחשוב .  מניח שהייתי אנושי ג� קוד�אני. אותי יותר אנושי משהייתי קוד� לכ�

  . שאסו� כבד כזה עושה אות� ליותר אנושי

  התמחויות שופטי�

יש יתרונות . ה� ובו יעסוק אינה פשוט א� ראוי ששופט יתמחה בתחו� מסויהשאלה
המשפט �ביתכשהייתי נשיא . להתמחות כש� שיש יתרו� בכ� ששופט מסוגל לדו� בכל דבר

יש תחו� מסוי� לשופט  ,אמנ�. נושא השתדלתי שכל שופט יעסוק בכל בעש�המחוזי בבאר
   .ג� בתחו� אחרשייתכ� שהוא יישב אבל הוא צרי� לדעת , הוא מתמחהבו ש

לא מעט  .להתמצאות רחבה של שופט יש חשיבות ג� בזמ� שהוא עוסק בתיקי תורנות
 בעל ידע בתחומי� ט שוני� היו נמנעות א� השופט התור� היהפמש�בתיתקלות שאירעו ב

השופטי� "אביב היה מקובל המושג � המחוזי בתלהמשפט�ת בבי.רבי� ולא בתחו� אחד
ופיע בתיק פונה אל די� שמ�ולא פע� עור� תור�  שופטיו� שישי נמצא רקב". של יו� שישי

ואז גדל הסיכוי  בתחו� בידעו שהעובדה שמדובר בשופט שפחות מתמצא, אותו שופט
  . שיזכה בסעד הדחו� שהוא מבקש

  המשפט העליו��ייצוגיות בבית

המשפט העליו� צריכי� לייצג מגזרי� שוני� באוכלוסיה נדונה �שופטי בית השאלה א�
רצוי  אבל ,המשפט העליו� אינ� צריכי� לייצג�לפי דעתי שופטי בית. פעמי� רבות בעבר

 וישק� השקפות עול� וגישות שונות ר אחדעומהעליו� לא יהיה המשפט �ביתמאוד ש
י י בעינ:כא� אני מבקש להדגיש עניי� שעמדתי עליו לא פע� בהקשר של דעות יחיד. בחברה

  . יש חשיבות גדולה למחלוקת
 המחייב אותו ,ריחוק מסוי�על השופט התפקיד השיפוטי כופה אוסי� לעניי� זה ש

ע� .  פוליטיי� או במחלוקות ציבוריותבהתנהגות הולמת ומונע ממנו להביע דעה בנושאי�
  . זהר שהריחוק לא יהיה חלילה להתנשאותיזאת יש לה
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  מחוקקת לרשות ההשופטת המתח בי� הרשות 

 היהלהביא לכ� שלא י י�יסוד יכול�ת חוק או אפילו תיקו� של חוקיאני לא בטוח שחקיק
הוא טבעי ונית� א� זה ה המתחאני חושב ש. עימות מסוי� בי� הרשות השופטת לבי� הכנסת

אני מבקש להעיר כי . אבל הפתרונות אינ� יכולי� לבוא בדר� של חקיקה, לומר שהוא רצוי
 דבר לא קיי�י יכי בעינ, ותו ואני לא אוהב א"�"חוק עוק� בג"ביטוי לא פע� במשתמשי� 

הכנסת חושבת שהפרשנות הזאת א�  .� נות� פרשנות מסוימת למצב חוקי מסוי�"בג. כזה
 ולדעתי  זכותה וחובתה של הכנסת לחוקק חוק שיבהיר את המצב הזה, את כוונותיהמסכלת

  . אי� בכ� כל פג�

  ואוכלוסיות מוחלשות שוויו� מיעוטי� 

 ,אני חושב שמבחינת השאיפה הכללית. ÂÂ9‡˙„די� �דיברתי על שוויו� המיעוטי� בפסק
 שלא עשינו מספיק בתחו�  אני חושבאת ע� ז.אני לא מאמי� שיש הפליה מכוונת. יש שוויו�

. לשותמוחאני מתכוו� לאוכלוסיות והחברתי כדי להיטיב ע� כל מיני אוכלוסיות בישראל 
לגבי מספיק הא� תמיד עשינו .  את מצב� ככל האפשרשפרת� ולאנחנו צריכי� להיטיב א

היישובי� הלא , כשרואי� את החושות האלה בנגב. לא בטוחאני ? האוכלוסיה הערבית
בוודאי , לדעתי היינו צריכי� לעשות יותר. זה באמת נראה רע מאוד, או הבדואיי�מוכרי� 

כמו ,  וכמוב� בגדר האינטרסי� הכללי� של המדינהה ששירתה את המדינהלוסיהאוכלגבי 
אני חושב שמדינת ישראל לא השקיעה מספיק , במילי� אחרות. שיקולי� של תכנו�

  .  אלהבאוכלוסיות

  בדידות

אני . שיא הבדידותהייתי אומר א� שזהו , ט הוא מקצוע של אד� בודדמקצועו של שופ
במקרה נדיר ומיוחד  ,אמנ�. אני חייב להחליט לבדולא יכול לשת� א� אחד בהחלטה שלי 

 ע� שופט עמית ובוודאי שאפשר להתייע� בחבר נוס� באותו מותב שבו להתייע�מותר 
מותר לי להתייע� ע� . ה המסוימתלהכרעההתייעצות תהיה מכוונת אסור שאבל , יושבי�

  .אותו בבעיה הספציפיתלשת�  לא א�,  משפטית כללית ועקרוניתשאלהל  בנוגעחבר שופט
 לא סיפרתי . עושהניאשמה  בלא שיתפתי את אשתימעול� . אביא משהו מניסיוני שלי

 י א� לא דיברה את, אולי היא קראה משהו וידעה. בתיק כזה או אחרלה שאני עומד להכריע
ל סודותיה הכמוסי� ביותר של מדינת ישראל עי עברו תיקי� ע� מידע יתחת יד. על כ�

זה כבהלי�   לה שישבתיסיפרתילפעמי� אחרי שני� רבות .  שדנתי בכ�הלא ידע כלל אשתיו
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 שני� רבות בשירות קבע ששירתה ,אשתישאלות את ל ושאלעל דעתי כ� ג� לא  . אחרוא
   .מאוד קשהוזה השופט הוא באמת בודד מאוד . � חשובי�וג� בידיה היו כל מיני מידעי

  החיי� לאחר הפרישה

 . מאודאני מצטער על כ�, כ�.  אני מצטער על הפרישהא�י יחברלא פע� שואלי� אותי 
 ג� היו� אני.  העליו�המשפט�ווה לתפקידו של שופט בביתתשאשר מתפקיד ציבורי אי� 

ו� היא בתחו� עבודתי הי. י� שקדמו לפרישה השנ�38לא כפי שעבדתי ב, אמנ�. עובד קשה
הציבורי והאקדמי ואני שמח שמבקשי� את סיועי בתחומי� שוני� ויותר מכ� אני שמח 

המשפט העליו� �בדברי הפרידה שלי מבית. שאני יכול להמשי� ולתרו� לציבור בישראל
י הראשו� מאז יומ, לכ�. הודיתי לציבור בישראל על הזכות הגדולה שנת� לי לשפוט אותו

לעול� כשנכנסתי לאול� הדיוני� , המשפט העליו�� ועד לטקס הפרידה מבית1967בשנת 
  . כוח� והציבור שבאול��באי, הדי�� וקדתי קידה לעבר בעליהרכנתי ראשי

מאז ומתמיד ראיתי את עצמי כשופט שמזוהה ע� המערכת וגזרתי על עצמי לא להביע 
 שמגבלות האתיקה השיפוטית חלות ג� על אני בדעה. דעה בנושאי� שנויי� במחלוקת

. אני בוודאי שופט כזה.  על שופטי� המזוהי� ע� המערכתבייחוד, שופטי� אחרי פרישת�
עד היו� אני רואה את עצמי כנציג המערכת הנקייה ביותר ובעלת הרמה הגבוהה ביותר בי� 

יתי בדעה אולי זו ההזדמנות להעיר שכל חיי כשופט הי. כל רשויות השלטו� בישראל
ג� לא בהערות . ששופט צרי� להביע את דעותיו רק במסגרת הכרעת הדי� ולא מחו� לה

הערות שמשמיע השופט באול� המשפט יכולות להתפרש כהבעת דעה לגבי . מעל הדוכ�
  . זה לא לטעמי. נכו� שיש שופטי� שנוהגי� כ�. העניי� הנדו�

 המשפט�זה שבית. יות שלוהנשיא ברק שנחשבו למדינכ� ג� לגבי התבטאויות של 
נדמה לי שהנושא הופיע . העליו� נות� הצהרה כללית על כוונותיו לא עושה את זה למדיניות

  . קוד� לא היו דברי� כאלה, בתקופתו של ברק

  די��חרטה על פסקי

 ובי� היתר אמר שאחרי שאני ,כמה עצותלי  נת� שופט ותיק , להיות שופטכשמוניתי
 אחרי שחתמתי על . זו עצה טובה וכ� עשיתי.אחשוב עליו יותר שלא י�דה�קחות� על פס

 שפטתי תמיד ,אמנ�. מנוח לנפשיאילו עשיתי כ� לא היה . יו עוד לא חשבתי עלהדי��פסק
שמע נורא יאומר דבר שיאבל ע� זאת , בענווה ומתו� הכרה שאני ב� תמותה העלול לשגות

אולי , אחרתמסוי�  די��קשהייתי כותב פס ייתכ�. די� ששגיתי בו�אני לא זוכר פסק :ויומרני
 תמיד ,י�ד�כאשר כתבתי פסק: אבהיר את דבריי.  א� פע� לא טעיתי אבל,הייתי מנמק אחרת

מדובר בתוצאה  לא .לפי דעתילהגיע לתוצאה הנכונה ביותר האפשרית מאוד השתדלתי 
ע לתוצאה  עשיתי כל מאמ� להגיאבל, אלוהי�תחת אינני , באופ� אבסולוטישהיא נכונה 

פסחתי על  לא .ששיקפה באופ� הנכו� והמדויק ביותר את המצב העובדתי והמשפטי הנדו�
עובדה אחת בחומר א� לא התעלמתי מ,  או מאמר שהייתי צרי� לתת עליו את הדעתי�ד�קפס
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פי מצב � על,הנכונה באותו זמ�שהייתה עשיתי כמיטב יכולתי להגיע לתוצאה , הראיות
ת באותו ומקובלשהיו פי ההלכה המשפטית והגישה המשפטית �להראיות שהיו בתיק וע

אבל זה בגלל שהשקפותיי השתנו או בגלל , יתכ� שהיו� הייתי מחליט אחרתי. זמ�
י� נכו� לזמ� הד�קיא� אני בוח� את פס. השתנתה ע� חלו� הזמ�המשפטית השקפה שה

 שההחלטה תהיה השקעתי את כל כוחותיי כדי. דבר לא הייתי משנה ללכר�  בד,כתיבת�
  .נכונה

  געגועי� לתפקיד

לכ� . תחו�מלדו� בכל  שני� הייתי שופט ולא נרתעתי 38.  להיפרדמאודהיה לי קשה 
. הפלילי והציבורי,  במשפט האזרחי:די� שלי בתחומי� שוני� ומגווני��אפשר למצוא פסקי

הרגשתי כ� ובעול� ביותר ששיפוט זה המקצוע היפה פע�  אמר י�יאחד השופטי� האנגל
י המחשבה על הפרישה ובאות� יהייתה קשה על שקדמו לפרישתישנתיי� כבר ב. ג� אני

  לא אמיתית,"טבלת ייאוש", כלשו� הצעירי� המשרתי� בצבא,  הייתה ליאחרונותשנתיי� 
 שיש וא� את השיפוט  מאודאהבתי.  על כ� שחל�הצטערתיו  מניתי כל יו�.ביאלא בתו� ל

  .  אני מאוד מאוד מתגעגערי�עניי� רבי� אחלי תחומי 

  תחביבי� 

תחביב והייתה לי זכות גדולה לעבוד במקצוע שהיה בשבילי ג� המשפט היה בשבילי 
הוא , א� מותר לכנות זאת תחביב, התחביב הראשו� והעיקרי שלי. הבהג� אתחביב וג� 

רי אר� שיוג� סית א אני אוהב מוזיקה קלכמו כ�. בתחומי� רבי� ומגווני�, לימוד וקריאה
החגיגה (לקו� מחר בבוקר "שמיע את הסלולרי שלי מהרינגטו� של מכשיר הטלפו�  .ישראל
לגבי . קרוב ללבי במיוחדהשיר הזה אינני מהסס לומר כי  .ל"של נעמי שמר ז)" נגמרת

כאשר אני מגיע  .שבע�בארביתי באוהב לטפל בגינה שלי במאוד  אני : נוספי�תחביבי�
  . ושותל בהתלהבות � ומכסח את הגינהלסו� שבוע אני גוזלש� 

  אנקדוטות מתקופת השיפוט

המשפט לבקש לעצור חשודי� או �ביתשוטרי� שהגיעו להקשיתי על שופט שלו� כ
מה על סמ�  וכשהגעתי ביקשתי להבי� זה נעשה די בקלותכנראה שעד שמוניתי . נאשמי�

ולהבי� את החשדות נגד  את ההוכחות, ביקשתי לראות את התיק , פלוני נגדדברי� י�אמרנ
באחד הימי� . ולקרוא למפקד נאל� לפעמי�ו  מתגובתי היה מופתעהשוטר .האד� המסוי�

יי שהשוטרי� שמופיעי� בפנכ� תי על ביקש לדבר אשבע �קצי� התביעות של משטרת באר
הוא שאל  ".נכנס לה� למעיי�"וקר ואל וחושכי לדבריו אני , בבקשות כאלה חרדי� מפני

את עמדתי שאי הסברתי לו . נהגו אחרת בתפקיד ייקודמ לאחר שנוקט גישה כזאת מדוע אני
כשהוא ראה שיהיה לו קצת . גדו אינו מבוסס די הצור�נכלוא אד� כאשר החומר לאפשר 

 חשוב מה מאוד , במערכתלהתקד�שא� אני רוצה  שאדע שחשובהוא אמר לי , קשה אתי
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 ממנו , את הדברי�ל שומע"המפכש, טרי� ושמדי פע� יש לה� כנסי� של שוייעלאומרי� 
י דברי� ישיחשבו עלעדי� לי  וש ע� שר המשפטי�זה עובר לשר המשטרה שעלול לדבר

את אני ממלא ושי י עליאמרו מה אכפת לילא השבתי לו ש". חלונות הגבוהי�"טובי� ב
   . ובכ� סיימתי את השיחה אתוחובתי כפי שאני מבי� אותה

  דמות להערצה וחיקוי 

אבל הראשו� ,  אני לא מערי� בני אד�ללכר� בד. שאלה שאני מתקשה להשיב עליהזו 
היה ש חיי� כה�השופט בעקבות נוהג לכנותו שאני כפי , �"נו הרמבלהערצתי היה אדונ

אני מרגיש , � או בדבר הקשור אליו"שכתב הרמב היו� כשאני מעיי� במשהו .כ�מכנה אותו 
   .ול לדבר עליו בישיבהלעמוד על רגליי כי אני לא יכצור� 

 שהיה גאו� של הרנסנס בכל כ� ,י'ליאונרדו דה וינצהוא ,  מעול� אחר, להערצתיהשני
לא רק מתכנ� אלא ג� , ארכיטקטלא רק , פסללא רק , לא רק צייר הוא היה – הרבה תחומי�

  . ת מופת חריגה לגמרי בתולדות האנושוהוא דמות. הוגה דעות ענק
  . מיד כעפר תחת רגליה� שאני חש תהשניי�ה אל

  


