השופט בדימוס מישאל חשי
תמצית תולדות חיי
מישאל חשי נולד ב  16בפברואר  1936בבירות ,בעת שמשפחתו שהתה
בלבנו ,גדל בתל אביב ובגיל  14עבר לירושלי .אביו ,שניאור זלמ
חשי ,היה שופט ומשנה לנשיא בית המשפט העליו ,צאצא למשפחה
מהיישוב היש וצאצא לרבי שניאור זלמ מלאדי ,מייסד חסידות חב"ד.
בשנת  ,1953בגיל  ,17חשי החל את לימודי המשפטי באוניברסיטה
העברית .הוא סיי את התואר בהצטיינות יתרה וא קיבל תואר דוקטור
למשפטי בגיל  ,26בהנחייתו של פרופ' גד טדסקי .במש שני ארוכות
שימש כמרצה בפקולטה למשפטי באוניברסיטה זו.
בשנת  1962הצטר לפרקליטות המדינה .כאשר כבר היה סג פרקליט
המדינה ,התעקש לשרת במילואי בחיל רגלי .בפרקליטות המדינה
התקד עד שמונה בשנת  1973לתפקיד המשנה ליוע המשפטי
לממשלה .את תפקיד היוע המשפטי לממשלה מילא באותה התקופה
מאיר שמגר .בהמש ,חשי פרש והקי משרד פרטי .בי השאר ,ייצג את
פורשי השב"כ בפרשת ˜.1300 Â
ב  15בינואר  1992מונה חשי לשופט בבית המשפט העליו .זהו מינוי
נדיר ,שכ מאז הקמת המדינה הייתה זו הפע הראשונה שעור די
מהמגזר הפרטי נבחר ישירות לתפקיד שפיטה בערכאה העליונה .הדבר
העיד על הערכה רבה ליכולותיו של חשי כמשפט .ע זאת עלה חשש
שהיעדר "מזג שיפוטי" יפגו בתפקודו .ואכ ,חשי היה ידוע כבעל רוח
סוערת .לעתי קרובות העיר הערות חדות בדיו .אופיו המיוחד משתק
בפסקי הדי שלו הכתובי בסגנו פיוטי יוצא דופ.
בשנת  2003כיה כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לקראת הבחירות
לכנסת השש עשרה .במסגרת זו הורה להפסיק שידור של מסיבת
1

בג"  ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' ÈÏÈÊ¯· 428/86פ"ד מ) ,505 (3פרשת הרג המחבלי עלידי
אנשי השב"כ ,אשר השתלטו על אוטובוס .מישאל חשי ייצג כעורדי שלושה מבכירי
השב"כ אשר פרשו משירות עקב הליכי שקר שבכירי אחרי בשב"כ יזמו.
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עיתונאי שבה אריאל שרו הגיב על ההאשמות נגדו ,משו שהייתה
רצופה דברי תעמולה .החלטה אחרת שלו בתפקיד זה הייתה לפסול את
מועמדותו של ברו מרזל ,א לא את זו של עזמי בשארה .בסופו של דבר
בג" התיר ג למרזל להתמודד.
ב  4בינואר  2005מונה כמשנה לנשיא בית המשפט העליו וב 16
בפברואר  ,2006ע הגיעו לגיל  ,70פרש לגמלאות.
בשנת  2007קיבל את "אות אביר התנועה לאיכות השלטו" על מלחמתו
בשחיתות ועל כ ש"נהג בחומרה בנבחרי ציבור שסרחו והתבטא
בפומבי נגד קלקול המידות במגזר הציבורי".
פעילותו השיפוטית של חשי לא הייתה חד ממדית ופסקי הדי שלו
מעידי על השקפת עול מורכבת .בדר כלל אפשר לציי את חשי כמי
שנקט קו ליברלי בענייני כלכלה ובענייני דת ומדינה .גישתו הייתה שיש
להצר ככל האפשר את סמכויותיה של בתי הדי הדתיי בישראל.
תפקידו של ביתהמשפט העליו
את תפקידו של בית המשפט העליו אפשר להחיל ברמות שונות של הפשטה
וברמות שונות של קונקרטיזציה .הדבר הפשוט ביותר והנדוש ביותר הוא שהמדינה
פועלת באמצעות שלוש רשויות :הרשות המבצעת ,הרשות המחוקקת והרשות השופטת.
הרשות השופטת עניינה בשמירת הנורמות שנקבעו מלכתחילה בחוקה ,א יש חוקה ,או
בחוקי .כש שהרשות המחוקקת לא תחרוג מתחומיה והרשות המבצעת לא תעסוק
בחקיקה אלא בחקיקת משנה ,כ ג בית המשפט צרי לשמור על עצמו שלא לחרוג
מתחומיו .המושג דמוקרטיה הוא מושג רב משמעי ,כלומר ,אפשר להגדירו בצורות
שונות ,א א נדבר על דמוקרטיה כשלטו הרוב ושמירת זכויות היחיד ,הרשות
השופטת שומרת על הפרדת הסמכויות בי הרשויות השונות ועל שמירת זכויות היחיד.
בדר הטבע בחיי היומיו האד נשחק בי על ידי הרשות המחוקקת ובי על ידי
הרשות המבצעת .הוא נשחק ובית המשפט מופקד על שמירת הזכויות שלו .אני רואה
את עיקר התפקיד של בית המשפט כשמירה על הגבולות המתאימי של כל אחת
מהרשויות .ג כאשר הרשות המחוקקת אוצלת את סמכויותיה לרשות המבצעת ,א היא
נותנת יותר מדי סמכויות לרשות המבצעת יש לומר לה שהרשות המחוקקת נבחרה לא
כדי שהרשות המבצעת תחוקק ,בוודאי שלא כדי שהרשות המבצעת תעסוק בחקיקת
הסדרי ראשוניי.
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בית המשפט צרי לשמור על זכויות הפרט .בדר כלל מה שעולה על הפרק אלו
זכויות הפרט .אלה הדברי שנקבעי בחוקה או בהלכות של בית המשפט .דוגמאות לא
חסרות .לאחרונה היה פסק הדי בעניי  2·˜ÚÓ‰ ˙„ÚÂשאני לקחתי בו חלק ובו אמרנו
שהרשות המבצעת לא יכולה לקבוע נורמות כלליות שראויות לחקיקה שקשורה לחלוקת
תקציבי למגזרי אלה או אחרי .באשר לרשות המחוקקת ,לדוגמה חוק ההסדרי
שעמד לביקורת בבית המשפט בפסק די ‡¯‚ ,3˙ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó ÔÂש לא התערבנו ,א
בית המשפט קבע שבנסיבות מסוימות הוא יכול להתערב .הניצול לרעה של הממשלה
את הכנסת ,תו שהכנסת בעצ ויתרה על סמכותה ונתנה לממשלה לחוקק דרכה מהווה
בעיה ,זה קושי.
מי בעצ מנהל את המדינה?
על הטחת האשמה בפקידות האוצר או במה שמכונה נערי האוצר ,אני מסתכל בעי
לא טובה .נכו שה קובעי בחיי היומיו ,וא פורס ספר של דינה זילבר 4הטוע
שהפקידות שולטת ,אלא שנזכור כי הממשלה ושר האוצר שולטי בפקידי .אינני מוכ
לקבל את העמדה שהפקידי שולטי .א תו כדי חוק ההסדרי ה רוצי לעשות
רפורמה כוללת בקופות חולי ,א ג ועדת הכספי מעוניינת וג השר מעוניי ,זו
אחריות שלו .היו זה נעשה בצורה גסה .ואכ ,ועדת הכנסת מתקוממת ולא עוברת על
כ לסדר היו .היא מתחילה לסרוק את החוקי ולנסות לדלל את כל החוקי שלא
לעניי .אינני מוכ לקבל את הדבר הזה שנקרא נערי האוצר .נכו שיש לה כוח אדיר,
אבל האחראי הוא שר האוצר .לאחר מכ הכנסת מעבירה את זה פה אחד לוועדת
הכספי ,אז מה ,ג את זה נערי האוצר עושי? לקואליציה יש שליטה בוועדת הכספי
וזה עובר כי הקואליציה מעוניינת להעביר את התקציב .נערי האוצר אלו לא נערי ,אלה
אנשי רציניי .אי אפשר להטיל אשמה עליה ולעשות צחוק מהדבר .בחיי היומיו זה
נכו ,אבל בצמתי חשובי כאלה כמו חוק תקציב וחוק ההסדרי אי אפשר לבוא ולומר
שה דוחפי את זה .יש שר שממונה עליה והוא צרי להעמיד אות במקומ .זה
בהנחייתו .אינני מקבל את הטלת האחריות על מישהו אחר בצורה כזאת .זה אמנ לא
הש"ג אבל זו אותה הרוח.

2
3
4
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פורס בנבו.
בג" ˙Ï˘ÓÓ ' Ó"Ú· ˙ÈÙÂ˙È˘ ˙È‡Ï˜Á ‰„Â‚‡ Ï‡¯˘È· ˙ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó ÔÂ‚¯‡ 4885/03
 ,Ï‡¯˘Èפ"ד נט).14 (2
ד' זילבר ·) ‰˜ÈËÈÏÂÙÎ ‰ÈË¯˜Â¯ÂÈתשס"ז(.

115
3/5/2009 8:05:00 AM t:\books\aley-mis\kerech-7\2009-01-15\09-cheshin.doc

תשעה מ העליו – הרהורי שלאחר השפיטה

עלי משפט ז תשס"ט

ייצוגיות בביתהמשפט העליו
אני מתנגד בכל תוק לייצוגיות .בוועדת זמיר 5דיברו על השתקפות האוכלוסיה.
שיקו היא מילה אחרת לייצוגיות ,זו מילה מוחלשת יותר .אני לא חושב שאד שהוא
שומר מצוות צרי להג על מיעוט שומר מצוות ואד שהגנת הפרט ,היחיד או המיעוט,
בדמו ,צרי להג על המיעוטי .בתי המשפט העליו ,המחוזי והשלו אינ כנסת
שצריכה לייצג את ההשקפות בע .אני יכול לייצג את הפגועי והנכי ולא צרי למנות
לש כ שופט נכה .שופט חייב להיות בעל השקפת עול כוללת ,פנורמית וערכית .צרי
שופט רחב דעת ,נאור ,ששלטו החוק יקר ללבו ושיבי את הזולת .אלה הדברי היקרי
לנו .אני לא חושב שהשקפת עולמי שונה מאלה שהיו ברוב כשאני נותרתי במיעוט.
לפעמי השופטת ביניש הייתה אתי ,למשל במקרה של הנגבי ,6ובפעמי אחרות לא .אי
שני נביאי מתנבאי בסגנו אחד ,יש אחד יותר קיצוני ואחר פחות .כשרצו למנות אותי,
לא ידעו עליי כלו .זה נכו שבעתיי לגבי שופט מחוזי שישב במשפטי אזרחיי,
למשל השופטת אסתר חיות .מהי השקפת עולמה? מה השיקו שלה? אנחנו לא יכולי
לדעת את זה .ברגע שמסכימי על זה ,מגיעי לייצוגיות .למה רוסי לא יושב בבית
המשפט? ותימני? אי סו לדברי האלה .אני רוצה אד מקצועי .יש שופט מזרחי
אחד שסירב להתמנות לבית המשפט העליו ,הג שהוצע לו לא בגלל שהוא מזרחי אלא
בגלל שהוא מצוי .הוא סירב מסיבות אישיות .אלה דברי עדיני מאוד וכמוב שיש
לחצי קשי .חלקי בציבור אולי מדברי בתו לב ,אבל הפוליטיקאי רוצי להכניס
אנשי שחושבי בראש אחד את .זה גזר די מוות למערכת המשפט .צרי שופטי
טובי .נקודה.
המשפט תמיד מפגר אחרי החיי
המציאות תמיד מקדימה את מערכת המשפט .כל אחת מהרשויות צריכה להסדיר את
החצר האחורית שלה – המחוקק את שלו ,בית המשפט את שלו והממשלה את שלה .כל
אחד יתעסק בתחו שלו והכול יהיה בסדר .אלא מה ,אצלנו כאשר בית המשפט פוסל
מינוי של ראש אג המבצעי במשרד לביטחו פני ,אז השר הממונה על ביטחו פני
חושב שצרי לחשוב על סמכויות בג" .הוא כבר מנהל את בג" .כל אחד צרי להסדיר
את החצר האחורית שלו ,אבל הוא מדבר ג על אירא ,הוא מדבר על סוריה ,הוא מדבר
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הוועדה לסדרי הבחירה של שופטי ,בראשות שופט ביתהמשפט העליו )בדימוס( יצחק
זמיר )ועדת זמיר( ).(2001
בג" ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ ' Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ˙‰ 1400/06
פורס בנבו.
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על מלחמה .הוא שר לביטחו פני ,הוא לא שר לביטחו חו ,הוא לא שר הביטחו,
הוא לא ראש הממשלה ,אבל הוא מדבר על זה .כל שר נעשה ראש ממשלה קט ,בעוד
שכל אחד צרי להיות במקומו .וזו רק דוגמה ,כ נוהגי רוב שרי הממשלה.
תמיד המשפט מאחר ,מפגר אחרי החיי .המדע בורח כל הזמ מהמשפט .יש פסק
די שנתתי על פונדקאות .7אבותינו לא שיערו קיומה של הפונדקאות בכלל .לקחת
ביצית ,להפרות אותה ,לשתול אותה ברח של אישה – אלו דברי דמיוניי .השאלה
הייתה א אישה רווקה יכולה להיעזר בפונדקאות כדי להיות א וש כתבתי שהמשפט
ר אחרי המציאות .בית המשפט צרי לגשר בי החיי לבי המשפט .המשפט קובע
נורמות כלליות ,החוק קובע נורמות כלליות ,הוא לא חושב על א אחד ,הוא חושב על
דברי כלליי ואני צרי להתאי את החוק לחיי ולא את החיי לחוק ,כיוו שהחיי
ה מציאות טבעית ,עובדתית .אני עושה כמיטב יכולתי .לפעמי אי תשובה בחוק ואני
צרי להרחיב את זה .אני לא יכול לא לתת תשובה .שופט חייב להכריע וא אי לו
נורמה זמינה הוא צרי למצוא אותה .יש אנשי שנמצאי במצוקה ולכ באי אליו,
אחד נגד המדינה ,אחד נגד השני ,המדינה נגדו וכו' .בית המשפט צרי למצוא פתרונות
לאנשי האלה .לכ א אי חוק או אי נורמה מפורשי ,הוא צרי למצוא די .הוא
פועל לפי חוק יסודות המשפט ,8הקובע שהשופט ימצא את התשובה לפי מורשת ישראל
וכו' .המשפט תמיד מפגר אחרי החיי .בדר הטבע הוא מפגר אחרי החיי.
איש מדע בש סטיב הוקינג אמר שיו אחד כדור האר יהיה צר מכדי להכיל את
כל האנשי ולכ נצטר למצוא מקומות בחלל ,בגלקסיה .הוא הציע שתהיה ש
מושבה .א תהיה ש מושבה ,מה יהיה החוק ש? אי יתנהלו פני הדברי? כאשר
הדבר הזה יקרו עור ,גידי ,בשר ורוח אלוהי תנשו בו רוח חיי ,ודאי שהמחוקק
יצטר לתת על כ את הדעת ראשו .א המחוקק לא יעשה זאת בית המשפט יעשה
זאת .מה שהמחוקק לא יוכל לעשות זה להגיד שאי נורמה ,החוק ריק .השופט ברק ,כ
נטע ,אומר שהכול שפיט והכול יכול לבוא בפני בית המשפט .זו הדוגמה או אחד
האספקטי של מה שהוא אומר .אינני מסכי אתו ,אבל זו אחת הדוגמאות הבולטות של
האמירה .לכ זה שהמשפט בא אחרי החיי זו דר הטבע ,חו מאשר בדברי ספציפיי
שהמחוקק רוצה להסדיר ,בי בשל בעיה שקיימת ובי שמדובר בתחו חדש שהמחוקק
רוצה להסדיר .בדר כלל זו תשובה לצורכי החיי ,לדוגמה הסדרת חלוקת הקצאות
החקלאות :כמה חצילי למשל יוכל כל אחד לגדל ,כי א מחר השוק יהיה מלא
בחצילי השוק יישבר ,אבל אתה לא תעשה הסדר של חצילי א אתה לא מגדל
חצילי.

7
8

בג" „¯˘Ó ,ÌÈ¯·ÂÚ ˙‡È˘Ï ÌÈÓÎÒ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ' ‰˘„Á ‰ÁÙ˘Ó 2458/01
 ,˙Â‡È¯·‰פ"ד נז).419 (1
חוק יסודות המשפט ,תש".1980
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השאלה היא כמה זמ עובר בי היו שבו מתעוררת הבעיה לבי היו שבו המחוקק
עושה את מה שהוא אמור לעשות .כאשר המחוקק עצל – כפי שקורה במקומות
מסוימי במזרח התיכו – אז באי ושואלי למה בית המשפט מתערב וקובע ,במקו
לשאול את השאלה הרלוונטית שהיא מדוע המחוקק לא עושה משהו או מדוע הממשלה
לא קובעת נורמות ,הסדרי שיחולו על אותו נושא שכבר הפ אקוטי.
נגישות ביתהמשפט העליו
אינני חושב שגובה האגרות או עלות הייצוג פוגעי בנגישות הציבור לבית המשפט
העליו .לא פגשתי בנושא זה ,אבל הטרוניה הזאת נראית לי קצת מוגזמת .ברור לחלוטי
שמי שמקבל שירות ג אמור לשל עבורו .א לאד אי כס לשירות הזה ,אז יש
מנגנוני מסוימי במדינה שיעזרו לו לקבל אותו ללא תמורה או בתמורה קטנה .זה
הפרו בונו .אני יודע שכ  30%מהעבודה שלי כעור די פרטי הייתה פרו בונו כי
הדברי האלו הציקו לי והטרידו אותי .אני מניח שזה כתוב בלוח פסקי הדי ,חלק מה
בכלל לא הגיע לפסקי די .א היו בית המשפט כורע וקורס תחת הנטל והעומס אני לא
רוצה לחשוב מה היה קורה אילו זה היה בחינ.
אני חושב שאנחנו בית המשפט העליו היחיד בעול שאפשר לפנות אליו בלי עור
די .אפשר אפילו לכתוב בכתב יד ולא להדפיס .אני לא חושב שהאגרה מהווה מניעה
אמיתית וקיימות לשכות סעד שמסייעות למי שידו אינה משגת .אני חושב ששירותי
המשפט באר זולי בהרבה מכל העול ואני מתכוו לארצות מתורבתות ,שבחלק מה
ההכנסה פחותה .על כל פני ,אני לא שמעתי טרוניות של ממש שיש איזה קושי לפנות
לבית המשפט .אני לא חושב שזאת הבעיה .קראתי בעיתו שפנו לבג" בנושא דחו
והדיו נקבע לעוד שבעה חודשי .עורכי הדי אמרו שהדיו יתקיי כשהכלב יתחיל
לדבר ,כשאסטרואיד יפגע באר .תארו לעצמכ שהגישה לבג" תהיה בחינ :כל
סכסו שכני יגיע לפתחו של בג" .אינני חושב שצרי לעשות רפורמה בפנייה לבג"
– מה יגיע לבג" ומה לא.
היהודי ה ע המשפט לכ ה כתבו את התלמוד :את המשנה והגמרא ,את
השאלות ותשובות ,ולכ ג טקס ההשבעה השנתי של עורכי די נער באצטדיו ולא
באול קט.
הרפורמה בבתיהמשפט
ועדת אור 9המליצה בזמנו על העברת ענייני מבית המשפט המחוזי לבית משפט
השלו ומבית המשפט העליו לבית המשפט המחוזי .בי בשל החלפת שרי משפטי

9

די וחשבו הוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילי בישראל )אוגוסט .(1997
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ובי בשל כל טע אחר הרפורמה הזו פשוט לא זזה .ועדת אור פרסמה את המלצותיה
לפני שמונה שני ,שמונה שני שבה בקושי זז משהו ואני לא מבי למה ,כי כשרוצי
מעבירי ביו אחד חוק של הכנסת.
אשר לגופ של המלצות ועדת אור ,ה לא אופטימליות .אני חושב שהיו אילוצי
מסוימי .לא התעמקתי בשאלה ,א התעוררה ביקורת .היו אמורי להעביר לשופטי
שלו – שהיו עורכי די וה לא מאוד מנוסי בשפיטה – את המשפטי הגדולי,
כלומר להקטי את העומס בבית המשפט המחוזי ועל ידי כ ג להקל על בית המשפט
העליו .זה פתרו חלקי מאוד כי יש גבול למה שאפשר להעביר לבית משפט השלו,
בייחוד בפלילי ש ודאי צרי שלושה שופטי ובוודאי שופטי בעלי ניסיו ,א ג א
משפטי אזרחיי יידונו בפני שופט חסר ניסיו ,למשל בנושא פירוקי חברות ,זה לא
יהיה אחראי .חיי אד תלויי בזה .אד פושט רגל ,חייו אינ חיי.
חשבתי לתומי ואני חושב לתומי עד היו ,שהפתרו הוא על ידי הקמת ערכאת
ערעור על בית המשפט המחוזי .כיו בית המשפט העליו הוא בית המשפט לערעורי,
ג במשפטי אזרחיי וג במשפטי פליליי .ערכאת הערעור צריכה להיות בי בית
המשפט המחוזי לבי בית המשפט העליו וצריכה להיות מאוישת על ידי שופטי מחוזי
מנוסי וותיקי ,שזה יהווה עבור מעי קידו .פתרו זה היה מפחית בבת אחת את
העומס על בית המשפט העליו ויחד ע הורדת הענייני המינהליי לבית המשפט
המחוזי ,היה גור לבית המשפט העליו להגיע למצב הגיוני .מתקבל על הדעת שיהיה
בית משפט עליו ובית משפט לערעורי .כמוב שאפשר לוותר על בית משפט לחוקה,
אני נגד בית משפט שכזה .יש בית משפט עליו שיש לו יוקרה ,שהוא קובע את ההלכות
ויושבי בו השופטי הטובי ביותר ,המשובחי ביותר וע הניסיו הרב ביותר.
בנוגע להרכבי ,בבית משפט מחוזי לא יושב שופט אחד ,אלא שלושה .למה לא
יכולי לשבת שני שופטי בבית המשפט? א יהיו חילוקי דעות ביניה ייקחו שופט
שלישי .יושבי שלושה כי אז תמיד יהיה רוב .שני שופטי אולי יהיו במצב של אחד נגד
אחד .בבית המשפט לערעורי של אנגליה יושבי שני שופטי .ג בזמ המנדט
הבריטי היה כ .בצורה זו חוסכי שליש ,זה שינוי משמעותי .לפעמי אפשר שיהיה
ערעור ברשות ,שופט יבדוק א פני הדברי ה כאלה שיש להטריח שלושה שופטי,
שני שופטי או אולי הוא יגמור ע זה בעצמו .קראתי בעיתו שהנשיאה ביניש דיברה
על הרכב של שני שופטי .לדעתי זו לא תרופת שורש .זה מי אקמול לכאב ראש .זה
יפתור הרבה ,אבל הפתרו העיקרי הוא בית משפט לערעורי שיהיה בי בית המשפט
המחוזי לבית המשפט העליו ויורכב כמוב משופטי ותיקי של בית המשפט המחוזי.
אגב ,הנשיא שמגר ביקש לעשות רפורמה כזו בעבר .התעורר מרד בקרב שופטי בית
המשפט המחוזי שהרגישו שה ירדו בדרגה .שמגר לא רצה להיכנס לריב והדבר הזה
נגנז .זה היה רעיו נכו וראוי .הא מדינה כזו קטנה צריכה ארבע ערכאות? התשובה
חיובית .הע שלנו אוהב התדיינות .הרגשתי ממש מיואש כשראיתי שדיו בבג" נקבע
שבעה חודשי מראש או שערעור אזרחי נקבע שנה או שנה וחצי מראש .בכל העול יש
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פיגורי ,אבל א נוכל לפתור את זה על ידי בית משפט לערעורי ,אני לא מוצא סיבה
שלא לעשות זאת .אני לא אתפלא א מקצת משופטי בית המשפט העליו יסכימו לשבת
בבית משפט לערעורי .אולי זה מה שמעניי אות יותר .אינני יודע .אולי יהיו משמרות
בי בית המשפט העליו לבי בית המשפט לערעורי.
יש דוגמה מתסכלת של מעצר עד תו ההליכי .שופט שלו עוצר אד ,העצור
מגיש על כ ערעור לבית המשפט המחוזי בפני שופט תור ,וזה רואה את החומר –
בדר כלל במסמכי – וכל זאת לפני שנשמעו עדי .זו החלטה על פי מסמכי .עד לפני
שני אחדות היה ערעור ואחר כ הייתה אפשרות לנסות לערער לבית המשפט העליו
בפני שופט יחיד על פי התנאי של בקשת רשות ערעור .היו הערעור השני לבית
המשפט העליו הוא בזכות .אי מקו אחד בעול שבו שופט בבית משפט עליו צרי
להחליט בשאלה א לעצור אד עד תו ההליכי כשעניינו נדו בבית משפט השלו.
שופט בית המשפט העליו לא צרי לשבת בתיק כזה .לכל שופט בבית המשפט העליו
יש פעמיי עד שלוש בשנה תורנויות שבה במש חודש ימי הוא יושב בתיקי כאלה.
אני חושב לעצמי :איזה בזבוז משאבי וכוח אד! אבל את הכנסת זה לא מעניי .א
יושב ראש ועדת חוקה ,חוק ומשפט היה צרי לשבת בתיקי כאלה ,הוא לא היה עושה
את זה .אלה דברי שוליי יחסית ,הליבה של העניי היא שיותר מדי דברי מגיעי
לבית המשפט העליו .אני חושב שצרי להכניס קורה אחת במטרה להחזיק את התקרה
הזו כדי שלא תתמוטט וזה תפקידו של בית משפט לענייני ערעורי ,יחד ע כל מיני
ענייני של הרכב ב שני שופטי ,פורמטי מסוימי של צדק מהיר ועוד ,אבל בית
משפט לערעורי הוא המסד.
מקומו של המשפט העברי
בדר כלל אני פונה אל המקרא ולא אל המשפט העברי .לא למדתי בבית ספר של
שומרי מצוות ולא למדתי משפט עברי בצורה מסודרת .ירשתי מאבי ספרי תלמוד .בעבר
ה לא עניינו אותי ,כי לא עניי אותי לקרוא ארמית ,א היו זה מעניי אותי כי זה חלק
מהתרבות שלנו .להבדיל מהשופטי אלו ,טל ורובינשטיי ,שלוקחי סוגיות שלמות
מהמשפט העברי ,אני ציטטתי רק דברי שעלו מתו ההקשר באופ טבעי .אני אוהב את
זה ,אבל זה תמיד דר אגב .אצל זה לא דר אגב אלא נעשה לעיקר .אני אוהב תנ",
למדתי תנ" ואלו האסוציאציות שלי מהתנ" .אני הול להרצות על עבירות מי כראי
לדמותה של חברה ומיד עולות לי שתי דוגמאות מהתנ" :דינה ושכ ואמנו ותמר .את
שכ הרגו שמעו ולוי ואת אמנו הרג אבשלו .וזה המסר :מי שאונס גזר דינו יהיה
מוות ,אבל זה החינו הפרטי שלי .אשר לציטוט מהמשפט העברי ,כל אחד לפי יכולתו
וחינוכו .לא אתחיל למנות שופטי בבית המשפט העליו לפי השאלה הזו .לאנשי אי
גישה למשפט העברי בצורה סיסטמטית ,ולמשפט העברי ממילא אי מקו במשפט
הציבורי .מי שרוצה להחיות אותו שיעשה את זה בפסיקה ,א אני לא רואה את זה כתנאי
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הכרחי .יש להחיות את המשפט העברי במקרי של לקונה ,אבל למיטב זכרוני בית
המשפט תמיד מצא פתרו זה או אחר במשפט הישראלי ,בטר הגיע למשפט העברי
ולכל ההלכות שבו שבנויות בצורת חשיבה אחרת .אפשר לנסות לשלב את המשפט
העברי ,יש תמיד שופטי שמשלבי אותו ,א לראות אותו כמשפט חי? אסור לשכוח
שהוא היה משפט שהשתמשו בו בבתי המדרש וכיו אנחנו לא ש.
בדידותו של שופט
אני קראתי לשופט פרש בודד בערבות החוק והמשפט .הבאתי מהרמב" ,מהמקורות
וג מהסנהדרי ששופט חייב לחצוב מלבו את הכרעת הדי .אסור לו לפחד ממישהו
גדול וחשוב ממנו.
השופט הוא פרש בודד ג במוב שהדברי לא נכנסי הביתה ,חו ממקרי יוצאי
דופ במוב האנושי שלה .אי ספק שאילו ישבתי באותו הרכב שד בפרשת ,10ÈÓÁ
הייתי מדבר ע אשתי על פסק הדי .במקרה אחד דובר על זוג שהיה חשו ילדי ,הבעל
רצה ילד ופיתה שכנה .אלה דברי אנושיי .בבית לא מענייני הדברי הטכניי כמו
השאלה א הכנסת היא רשות מכוננת .זה לא מעניי א אחד .בקושי זה מעניי אותנו
כשופטי ,אז זה יעניי את המשפחה?
יש מקרי שקשה לי את ,שאני מתהפ בגלל בלילות על משכבי .יש מקרי שאני
חושב שיכול להיות שהיו הייתי פוסק אחרת ,שיש לי קושי את עד היו ואני נזכר
בה מפע לפע .ג כשפסק הדי נית פה אחד יכולתי לפסוק אחרת ,אבל בדר כלל
בתיקי המשמעותיי והעקרוניי שבה דנתי ,לא רק שאני מחזיק בדעתי מאז ,אלא
שע הזמ וככל שאני חושב עליה יותר דעתי מתחזקת.
עבודה קשה וחוסר פנאי להרחבת אופקי
לא ייאמ כמה אי לשופטי באר פנאי להרחבת אופקי במהל שנות עבודת
בבית המשפט העליו.
שופט חייב לספוג אל קרבו ספרות ,שירה ,מוזיקה ,נופי – זה מעשיר את הנפש.
שופט כל הזמ עוסק בצדק וזה מגביל אותו .לפעמי במש חודשי אני לא קורא ספר.
המוח עובד כל הזמ .ג כשאני יש ,ג כשאני מדבר כעת ,החצי האחורי של האונה
חושב על משהו אחר .בבית משפט העליו האמריקני יש לשופט כשמוני תיקי בשנה
והוא יכול להספיק ג לטייל בהרי ולחיות בצורה אחרת :להיות ע הילדי ,ע
האישה ,בבית .ככה אתה פרש בודד ,זו נקודה מאוד רגישה מבחינת העבודה .הייתי
בלח מתמיד כל הזמ .הייתי ק כל בוקר בשש ,מתקלח ,קורא את העיתוני מהר
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ובשבע יוצא את הבית .היו פקקי נוראי בדר לבית המשפט .בשבע ועשרי בער אני
בבית משפט ,חוזר בשתיי בצהריי ,אוכל צהריי ,נח רבע שעה ,חוזר לבית המשפט
ובלילה חוזר הביתה .השופטות לא הולכות הביתה :השופטת ביניש לא הייתה עוזבת
וג לא השופטת חיות ,ה ישבו כל הזמ .אני הייתי משתגע .אני מוכרח לצאת ,להיות
במגע כלשהו ע הבית שלי ,לאכול ,לנוח רבע שעה ולחזור לעבודה .זה מטור ,אבל זו
צורת החיי .ככה עובדי .אי יו ואי לילה .זה רצ אחד בתו מנהרה שחורה .הרכבת
רצה ורצה ורצה עד שאתה יוצא לאור ,וכשאתה מגיע לאור אתה עוצר ושואל למה היית
מוכ לשרוד את החוש .אתה מתרגל לזה ,זו צורת החיי .ארבע עשרה שני הייתי
שופט וזו הייתה צורת החיי שלי והדברי הולכי והופכי קשי במש הזמ .אתה
יושב על תיקי וכל תיק הוא עול ומלואו .צרי לקרוא את התיקי האלה ,אחר כ
לשבת בבית המשפט ,אחר כ לכתוב פסקי די – אז מתי יש זמ לקרוא?
א אנשי רגילי עובדי חמישה ימי בשבוע ,אנחנו עובדי שמונה ימי בשבוע.
שבת זו לא שבת .הייתי קורא את כל התיקי בימי א או ב ולפעמי בשישי ובשבת ,ואז
במהל השבוע היה לי זמ לכתוב פסקי די .בקיצור ,החיי ה ממש מתחת לאדמה,
כמו כורה בפולי שנמצא חמישה קילומטרי מתחת לאדמה.
אור פסקיהדי
הטענות כאילו סגנו הכתיבה ואור פסקי הדי משפיעי על העומס בבית המשפט
העליו ה דברי הבל .היו אנחנו כותבי אחרת ,יותר מסבירי ומתעמקי .פע שופט
אמר שזו ההלכה והיו ג מסבירי אותה ,אומרי יותר ויכול להיות שזה לא ראוי .נכו
שאנחנו כותבי פסקי די ארוכי ,זה נעשה מעי תרבות כזו ,א העומס לא נגר בגלל
פסקי הדי הארוכי .האור תור לעומס ,אבל העומס איננו בגלל האור .פסקי די ה
חלק מהתרבות .אני חושב שצרי לשת את האנשי בלבטי ובקושי .באתי מתרבות
כזאת שפסקי הדי היו כאלה וג אני תרמתי לזה .יש שופטי שיותר מקצרי ,א היו
יש מעט מאוד כאלה.
נשמה יתרה בכתיבת פסקידי
ההנחיה שהנחיתי את המתמחי ואת העוזרי המשפטיי שלי הייתה שהדבר
העיקרי בפסק די של בית המשפט העליו זה נשמה יתרה .מה שמגיע לבית המשפט
העליו ה הדברי החשובי ,ג א על פניה ה לא עקרוניי .בכל דבר יש עיקרו,
אלוהי נמצא בכל פינה ,הוא נמצא בפרטי הקטני .אני רוצה שהדבר הזה ייראה ,כ
שג העכבר הקט יכול להיות פיל גדול .ולנשמה יתרה :זה הסגנו והצגת הדברי ,זה
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משפט עברי ,זה הרעיו ,אלו דברי שאתה לא יכול לשי עליה את האצבע .כתבתי
פע במאמר:11
"את הבית הזה בנה אבא ,יאמר בנו של האדריכל .ואת הגשר הזה הקי
סבא ,יאמר נכדו של המהנדס .ואת הגני האלה שתל סבא רבא ,יאמר
נינו של איש הנו והגני .ומה אומר אני ,ישאל בנו של השופט .והגדת
לבנ היו ההוא לאמור :את מקו הנשמה ידעת? והמצפו ,אותו ראית?
המיששת צדק? ומה ריחה של אמת ,טעמו של חסד? שופט לא ֵידע ,לא
לבנות בית לא להקי גשר לא לשתול ג פלא .שופט לא לימד עצמו כל
אלה ,זה דברו של שופט :טובל בקסת עטו וכותב משפט וצדק וחסד.
ואלה יהיו עימנו באשר נל ונבוא ,תמיד ,בכל יו ובכל עת ובכל שעה".
אז הייתי אומר למתמחי שאני מחפש את הנשמה היתרה ,אני רוצה את הדבר
המיוחד .כל פסק די הוא יצירה בפני עצמה .יש ויכוח על סגנו .לי יש סגנו משלי ,יש
כאלה שאוהבי אותו ויש שלא .אומרי על הסגנו שלי שהוא מליצי ושבפסקי די רצוי
סגנו רזה .בדר כלל הדוגלי בסגנו הרזה לא יודעי סגנו אחר ולכ ה דוגלי בו.
לכל אד סגנו משלו וזה הסגנו שלי ,כ כתבתי תמיד .חשבתי שהלשו נוצרה מעיקרה
להעברת מסרי מאד לחברו ,זה בצורת הדיבור ,אבל ג האסתטיקה והיופי מעמיקי
את הדבר וכ אני כותב .אני חושב שזה חשוב .אני מסכי שאני חושב שזה חשוב כי אני
עושה כ ואני עושה כ כי אני לא יודע לעשות אחרת .אני מכי טיוטות ,אני עושה
סינוני ולוקח את המדויק ביניה .זו לדעתי אומנות הלשו.
התמחות שופטי עלפי ענ משפטי
אינני יודע א זה טוב ,כי מה שיקרה זה ששופט אחד בבית המשפט המחוזי ינהל
את רוב התיקי הנזיקיי באר ואחרי ינהלו את רוב התיקי בתחו אחר .הריכוזיות
והבלעדיות הזו איננה לרוחי ,א שלדעתי הלכה למעשה יש התמחות שכזו .בבתי
המשפט המחוזיי יש הרכב פלילי ויש הרכב אזרחי וג בהרכב האזרחי אני מניח
שבדר זו או אחרת כל שופט כותב לפי נטיית לבבו לפי הנושאי שבה הוא מומחה.
החלוקה של התיקי נעשית באופ אוטומטי .כמוב שזה יחסו עבודה א בדיני הקניי
יושב שופט שבזה הוא מומחה .זה מקל עליו ,אבל אני חושש מהדבר הזה של
מונופוליזציה של מקצועות מסוימי על ידי שופטי מסוימי.
בבית המשפט העליו אי חלוקה לפי התמחות .חלוקת התיקי מתבצעת על ידי
המחשב .חו מאשר הנשיא שיושב בתיקי הכבדי ,השאר מתחלק באופ מקרי
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לחלוטי .ג שיבו הנשיא ,למעט במקרי יוצאי דופ ,נעשה אוטומטית .תאורטית
הנשיא קובע את ההרכבי ,אבל באופ מעשי עושה זאת הרש בעזרת המחשב .בעבר,
בכל תיק של מיסי בבית המשפט העליו ישב השופט ויתקו והוא בעצ הוביל את דיני
המיסי בישראל.
בית ספר לשופטי
זה נכו תאורטית ,כבר דיברו על זה .זה לא מקובל באר כמו שלנו .זה מקובל בסי
ובארצות הקונטיננטליות ,א ש שופטי רואי את זה בצורה רחבה יותר מאשר אצלנו.
אינני יודע ממש א בית ספר לשופטי יכול להצליח .יכול להיות שקורסי שמאורגני
על ידי בית המשפט או על ידי משרד המשפטי יצליחו .לדעתי זה קצת מוגז שיהיה
בית ספר לשופטי ליד בית ספר למשפטי .אינני יודע א נית להכשיר שופט .א
מדברי על בית משפט שלו או בית די לעבודה יכול להיות שהכשרה היא אפשרית,
לא ערכתי על כ מחקר.
הרעיו ששופטי בית המשפט העליו בדימוס יהיו המורי באותה "מכללת
שופטי" הוא רעיו מצוי ,א אני לא ש .ה יכולי להיות משגיחי כלליי ,אבל
עבודה חלילה וחס .על כל פני זה דבר ששווה מחשבה .יכול להיות שצרי לעשות
מחקר שיבדוק מה קורה בארצות כמו סי ,ש יש בית ספר יפה ,אבל לא היו ש
תלמידי .נשאלה ש שאלה "מה קורה כששופט לא יכול להחליט?" ואחד ענה
בטבעיות בלי להניד עפע" :מה שמזכיר המפלגה אומר לנו שצרי להחליט" .הוא אמר
את זה בצורה כל כ טבעית ,לא חיי ולא כלו .אני לא יכול לשכוח את זה.
על שחיתות של נבחרי ציבור
א ממשלה או מי מהמינהל הציבורי מתנהגי באופ מושחת ,בית המשפט לא
משאיר חלל ריק אלא נכנס לתמונה .אני חשבתי שבמקרה של שחיתות צרי להתערב.
מדברי על בית משפט אקטיביסט והוא אכ כזה כאשר הממשלה עושה דברי
שבחברה תרבותית לא עושי .הכנסת צריכה לקבוע תרבות וא היא לא עושה זאת יש
מקו להתערב .המשפט הוא חלק מהתרבות ,א יש הרבה מעבר למשפט ולצערי אצלנו
התרבות מאוד חלשה.
נדמה לי שבפסק די  12È·‚‰דיברתי על התרבות ,שיש דברי שלא ייעשו .אני
חושב שהמשפט הוא חלק מהחיי ,חלק קט ולא הכי חשוב .בלעדיו לא תהיה חברה,
אבל הוא חלק קט ולא כל החיי .יש תרבות נהדרת ולפיה אתה לא מתנהג בצורה
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מסוימת .כ למשל החוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח  – 1998בתרבות גבר לא מדבר
ע אישה בצורה שהיא הטרדה מינית ,זה לא מכובד ,וכשלא עושי זאת מחוקקי חוק.
היו תולי בכל כיתה תמונות של נשיא המדינה ,של ראש הממשלה ושל הרמטכ"ל.
אני חושב שלגבי נשיא המדינה זה בסדר .בתקופת הנשיא קצב זה היה אירוני לומר את
זה ,אבל זה סמל של המדינה .לעומת זאת קשה עליי המנהג לתלות תמונות של ראש
הממשלה ושל הרמטכ"ל .זה מתאי לסוריה ולמדינות כמותה .אני לא מאמי שתליית
תמונות של ראש הממשלה ושל הרמטכ"ל זו יוזמה מקומית של מורה או מנהל .זה
כאילו פולח אישיות .נשיא המדינה זה סמל ,את זה אני יכול להבי ,אבל ראש הממשלה
יכול להשתנות מחר.
אצבע קלה על ההדק של התביעה הפלילית?
איני יודע א יש היו אצבע קלה על ההדק בנושא המעצרי .זה מצרי מחקר ולא
די להסתמ על הרגשה או תחושה .ההרגשה היא מדרי רע להסקת מסקנות .זה הכול
עניי של עיתונות .לא בטוח שכל אלה שיצאו זכאי ה זכאי .אני לא רוצה להזכיר
מקרי או שמות .צרי לעשות מחקר רציני ולא לקחת דגימה קטנה .איני זוכר
שבתורנויות שבה ישבתי שחררתי הרבה אנשי ,אז אמרו שאני ידוע כמחמיר .א יש
ראיות והאד מסוכ לציבור הייתי עוצר אותו .כא יש שיתו פעולה של התביעה ע
בית המשפט ובית המשפט עוצר .אני זוכר מקרה אחד שבו עצרתי עד תו ההליכי
ארבעה או חמישה אנשי שנחשדו ברצח או בסיוע לרצח ,מכיוו שהוצגו לי ראיות חד
משמעיות לגביה .לימי הסתבר שה בכלל לא שייכי לרצח .זה היה מקרה רצח מאוד
מפורס באר .אני לא יודע אי נגמר המשפט .אני יודע שישבתי ש ובאופ חד
משמעי האנשי האלה היו מעורבי .אני לא יודע א ה שוחררו וא ה יצאו זכאי.
אני מניח שהסנגוריה הציבורית תטע שעוצרי יותר מדי והפרקליטות תאמר שלא
עוצרי מספיק ,כל אחד וטעמיו הוא.
דת ומדינה
פרשת ‡ ,13È˜ÒÏ·ÂÒÂאותה פרשה שבה מחלקת הכשרות של הרבנות רצתה לשלול
תעודת כשרות של משחטה רק מטע זה ששיווקה את העופות שנפסלו בשחיטה ועל כ
אינ כשרי ,למשווק יהודי – אגב ,משווק שמצהיר מראש שהוא אינו מוכר בשר כשר –
היא דוגמה של הורדת היד של המדינה בטיפול בנושא הזה .אנשי הרבנות פשוט עושי
כאשר ע לבב .היה רב קיצוני ובעקבות ריב כלכלי זה התעורר .מקרה דומה היה של
רב שאסר לכתוב במצבה את יו המוות על פי הלוח הגרגוריאני ,מכיוו שלוח זה זר
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ליהדות ומי שרואה את זה נזכר בישו הנוצרי .14הוא אמר שאלה שקבורי לידו לא
מסכימי לזה ועל כ ה כאילו נפגעי .לא תיאמ הקיצוניות .א יש בית חרושת
לשחיטת עופות ויש עופות לא כשרי אשר נמכרי לאחר ,הא זה פוגע בכשרות? בכל
מקרה ה מוכרי עופות לא כשרי לערבי .אי אפשר לשלול את תעודת הכשרות של
המפעל א העופות הלא כשרי נמכרי ליהודי? יש פה כפייה דתית כשרה.
בית המשפט לא יכול לכפות שו דבר .זה מראה שאילו הייתה הפרדה בי דת
למדינה ,בעלי המשחטה היו יכולי לעשות מה שה רוצי .למשל כשאל על אמרו
שה יטוסו בשבת ,אז החוגי הדתיי הודיעו שה לא יטוסו באל על ,ה יטוסו
בחברות תעופה אחרות .לפעמי יש תחושה שכל הקשור לדת זה המונופול שלה ורק
שלה.
אני במקו אות בעלי משחטה שנפגעו מהכפייה הדתית הייתי הול בדרכי
אחרות ,כמו תביעות אזרחיות אישיות נגד אות אנשי אחראי ברבנות .הייתי גור
לאות רבני שרצו לפסול את תעודת הכשרות של המשחטה להרהר היטב היטב
במעשיה.
הפרטת בתי הסוהר
ככל שהמדובר בסמכויות ,הסמכות לטפל באלימות היא מונופול של המדינה.
הכוונה לאלימות בהקשרי שוני ,מכליאת אד בבית סוהר ועד הפקעת קרקעות ,זה
הכול אלימות .אדו אחאב לקח מנבות היזרעאלי אדמות בכוח .15אסור למדינה להשיל
מעצמה סמכויות אלו .כמוב שיש שירותי נלווי כמו אספקת מזו וכו' ,שאי בעיה
להפריט ,אבל ודאי שלא יכולי להפריט את הטיפול באלימות .זה מעורר אפשרויות
של פרוטקציה בעניי העונש וכו' .ג מבחינת כבוד האד ,הכבוד שלי ,אני לא רוצה
שאד פרטי ישלוט בי .המדינה היא האחראית לטפל באלימות על כל גווניה .זה חלק
מהאמנה.
באותו אופ אינני מסכי ששוטרי – במהל עבודת הרגיל – צריכי לשמור על
משחקי כדורגל וכדורסל ,כש שאינני סבור שה צריכי לאבטח קונצרט או מסיבה
פרטית ,גדולה והמונית ככל שתהיה .כשנער משחק כדורגל נהני חמשת אלפי
אזרחי שמגיעי לצפות בו וא צרי אבטחה – שישלמו .ואול ,א מתקיימת הפגנה
אז המדינה חייבת לממ אבטחה ,כי המדובר בחלק מחירויות האד – הזכות להפגי .כל
תעשיית השוטרי בתשלו זה שיקול דעת לא ענייני בנסיבות העניי .לא מתקבל על
הדעת שהמשטרה תשמש מעי חברת אבטחה בשכר.

14
15

ע"א  ,ˆ"Ï˘‡¯ ‡"˘Á‚ ‡˘È„˜ ‰¯·Á ' ËÈ·˘ 6024/97פ"ד נג).600 (3
מלכי א ,כא.

126
3/5/2009 8:05:00 AM t:\books\aley-mis\kerech-7\2009-01-15\09-cheshin.doc

עלי משפט ז תשס"ט

השופט בדימוס מישאל חשי

פסקדי קונטר ,16פסקדי הר שפי 17ועבירות המחדל
המשפט הוא רשת נורמות שיוצרות מינימו לחיי חברה תקיני .זו כל התורה כולה.
ב  99%שלו המשפט כולל ציוויי שליליי :לא תרצח ,לא תגנוב ,לא תנא ,לא תחמוד
אשת רע ,אל תפלוש לשדה הזולת ,לנשמתו של הזולת וכו' ,אול יש דברי שהמשפט
חושב שאתה חייב לתרו בה :אתה חייב לשרת בצבא ,אתה חייב לשל מיסי ,לחנ
ילדי ,לשמור על מי שנתו בחסות וכו' .זה המינימו ,כי ככלל המשפט לא רוצה
לכפות על אד אי לחיות .לכ החובה של הר שפי ללכת למשטרה ולמסור עדות הייתה
בעייתית .הטענה כא היא על עבירה שמישהו זומ לעשות ,לא על עבירה שנתבצעה.
למה חובה? כי התוצאה האחרת היא כל כ חמורה ונוראה.
19
במקרה אחר 18חייבתי במחדל ופרופ' קרמניצר אמר שזה לא חייב להיות מחדל .
יש כמה אסכולות ,א אי ויכוח שמחדל זה יוצא מ הכלל והמיעוט המוחלט של
עבירות במשפט .עיקר המשפט הוא מה אסור לעשות ולא מה אתה חייב לעשות.
פסקדי התנועה לאיכות השלטו בעניי הרב עובדיה יוס20

בעניי דבריו של הרב עובדיה יוס והשתלחותו בבית המשפט ,היוע המשפטי
לממשלה כבר אמר שזו הייתה עבירה ואני בודק א החלטת היוע המשפטי לממשלה
היא סבירה או לא .א כשופט הייתי מגיע למסקנה שהנימוק של "אי עניי ציבורי"
איננו עומד בפני ביקורת שיפוטית ,יכול להיות שהייתי אומר שאי עבירה ,אבל מה אני
צרי להכניס את עצמי לצרות שלא אוכל לצאת מה .לגבי השוויו בפני החוק ,אנו
עוסקי בדברי שמונחי לפנינו ,אנחנו לא יוצרי דברי חדשי .בית המשפט לא
הזמי את התיק הזה ,התיק בא לפניו .זה ההבדל בי בית המשפט לבי הממשלה
והכנסת :הממשלה יוצרת די ונורמות ובית המשפט רק פוסק בדברי שבאי אליו .אני
זוכר שהאמירות של עובדיה יוס עוררו בי כעס .לא מדברי כ .זה לא מכובד לאד
במעמד שלו .אמנ יש חופש הדיבור ,א הוא דיבר בגסות ויכול להיות שזה פוגע בבית
משפט .אני לא חושב שהיו מעמידי אד אחר לדי א היה אומר דברי כאלה ,אלא
בנסיבות מאוד קיצוניות ,א האיש הוא אישיות וזה חלק מהמשחק .אד אחר ג לא
היה מקבל פרסו כזה .עובדיה אמר על שרו מה שאמר ,אמר שאסור לחטט בא בשבת,
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אמר המו דברי ובסופו של דבר במבח התוצאה אנו רואי שאכ יש שוויו בפני
החוק.
פסקדי גדבא 21בעניי תרומת כליה
מדובר על מישהי שהייתה מוכנה לתרו כליה ,ללא תמורה ,למישהו שהיא כלל
איננה מכירה והכול למע העזרה לזולת .לפעמי חובתו של בית המשפט היא להג על
אד ג מפני עצמו .זה לא מקרה רגיל שאד תור איבר מגופו לזולת .לא מדובר באב
שתור לבנו או בא שתורמת לבנה .המדובר באד זר שתור איבר מגופו לא תמורת
כס ,אלא כי הוא אוהב את אלוהי ורוצה לעזור לבני אד .זה מעורר מחשבות .אני
בודק א גיליתי טעות בשיקול הדעת של הוועדה שהחליטה שלא לאפשר לה ,א זה
בלתי מידתי ,בלתי חוקתי וכו' .בלבי פנימה חשבתי שלא מגלי לי את כל האמת :או
שהבחורה היא כזו שאני צרי להג עליה ,או שהיא במצב כספי קשה אבל א היא
הייתה לוקחת כס זה לא היה חוקי .אמונה דתית זה לא העיקר .אני רוצה שהמחוקק
יקבע תנאי לתרומת איברי גו .זה דבר שקיי במדינות אחרות בעול .נראה לי קשה
שאד יתרו איברי מגופו לאד שאי הוא מכיר בכלל .כשופט אני יכול לעשות לעצמי
חיי קלי ,שכ יש ועדה שהעניי נתו לשיקול דעתה ואני מבחינתי חושב ששיקול
הדעת של הוועדה היה סביר .קשה לי לקבל את הסיפור כמות שהוא ,א כי בדקו אותה
שוב ושוב ולא גילו דבר .לכ החלטתי שלא להתערב ,אבל אני לא מבי כיצד היא
הסכימה לתת איבר מגופה למרות שהיא לא קשורה לאנשי האלה בכלל .זה מזכיר את
הפרסומת שלגו אי חלקי חילו ,רק שלה כנראה יש .לא מצאתי טעות במה שסברה
הוועדה .אני לא חושב שטעיתי ,אני בטוח שלא טעיתי.
פסקדי הפורו לדוקיו בנגב22

ישבתי בסיבוב הראשו של התיק הזה .מדובר על הילדי הבדואי שלא יכלו לעבור
לבית הספר כי היו שיטפונות והמדינה לא הסכימה שיבנו גשרו ,בגלל רשויות התכנו
והבנייה .איזה מי דבר זה? אי הילדי יגיעו לבית ספר? המדינה התחייבה לגשרו
הזה .זו הייתה שערורייה שאי כדוגמתה .בהתחלה נציגי המדינה אמרו שאלו יישובי
שלא כדי ,אבל מדובר בילדי – אי ה יגיעו לבית הספר? מדובר בבית ספר שמדינת
ישראל בנתה לה! אז ה הולכי ברגל ,אבל עכשיו ג את זה ה לא יכולי .איזו
צורה יש לזה? זו הייתה גסות .השופט מצא צדק כשהפעיל את סעי )15ג( לחוק יסוד:
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השפיטה .בהתחלה ישבתי בתיק ,אחר כ ביקשו פרק זמ מסוי .אני לא זוכר א ישבתי
בתיק עצמו ,אבל כשאתה כותב פסק די כזה אתה כל כ נהנה.
הנאות קטנות לאחר הפרישה
עבר זמ קצר מאז שפרשתי והדבר היחידי שגיליתי זה שאני לא בלח .אמנ יש
לח של המו אנשי וגופי הרוצי לראיי אותי או רוצי שאני ארצה בפניה ,אבל
אני לא בלח .יש עיתו הקרוי )א אינני טועה( "בקהילה" ,עיתו של החרדי ,הרוצה
לראיי אותי ואני מתבייש לסרב .אני עוד לא יודע את דרכי .עברה חצי שנה מאז
שעזבתי ,נראה מה אעשה .קראתי שניי שלושה ספרי .אני לא ק כל יו בשש בבוקר.
מעבר לזה ,שו דבר .אני במלוא כוחי .מתלהב.
כילד מה רציתי להיות כשאגדל?
אינני יודע .אינני חושב שרציתי משהו מיוחד .כל ימי חיי גדלתי בבית של שופט –
שופט שלו ,שופט מחוזי ושופט בית משפט עליו .אינני חושב שאי פע רציתי להיות
שופט ,ג לא כשלמדתי משפטי .בדיעבד אני שמח ומאושר שנעשיתי שופט .אני בכלל
רציתי ללמוד הנדסה ,לבנות גשרי .סיימתי בית ספר תיכו במגמה ריאלית .הלכתי
לבחינה בטכניו ,היו שלושה פרופסורי שבחנו אותי והתקבלתי לטכניו .לאחר שלושת
השבועות הראשוני קרה דבר מה ונרשמתי ללימודי משפטי .בדיעבד אני ממש
מאושר .אני אפילו מצטער שלא התמניתי לבית המשפט העליו קוד .הייתי מועמד
בשנת  ,1982המינוי היה ממש בפתח ומישהו טרפד אותו ועד היו אני לא יודע מי
ולמה ,צרי לשאול .אני מאושר כי כל אחד מאתנו נולד ע עירוב של תכונות שונות.
לכל אחד מאתנו יש קצת חוש של צדק ,של חמלה ,של חסד ,למשל כשילד מוש לחתול
בזנב ,כשבעל מכה את אשתו ,כשמישהו מדבר לא יפה – אותו חוש מתעורר בנו .אד
שיכול לקחת את חוש הצדק שלו ולהפו אותו למעשה יו יו ,זה דבר לא רגיל.
הסיפוק הזה לא קיי אצל כל אחד .לא כל אד יכול לפתח את נורמת ההגינות בי אד
לרעהו .אחרי פסק די שבו סייעתי למישהו שעשו לו עוולה ,הייתי הול בסיפוק כי
תרמתי משהו .זו הרגשה שקשה לשת בה .אצלי הסיפוק זה משהו שאי שני לו ,לכ אני
מאושר .אני זוכר שכשהייתי ב  16ראיתי ילדי מתעללי בילד אחר ,צוחקי עליו והוא
לא זז .ניגשתי ושאלתי למה ה עושי לו את זה .תפסתי אחד מ התוקפי בחולצתו
והחולצה נקרעה .היו לי ייסורי מצפו כי זה היה ילד עני ,אולי לא הייתה לו חולצה
אחרת .אחר כ חיפשתי אותו כדי לתת לו כס לחולצה אחרת .אני זוכר שזה הרגיז אותי
בגלל העוול .והיו עוד מקרי כאלה .כשופט נתנו לי אפשרות לעשות את ההובי –
תחושת הצדק – למקצוע ,לכ אני שמח בדיעבד ,לא מראש.
אני זוכר סיפור שעמדנו ארבעה ילדי קטני בני חמש או שש ושאלו אותנו במה
עוסק אבא של כל אחד מאיתנו .אחד אמר שלאבא שלו יש חנות מכולת והוא יכול
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לאכול סוכריות וארטיק; השני אמר שהאבא שלו הוא נהג אוטובוס; השלישי אמר
שאביו שוטר ,ואז בכלל שוטר היה שיא השיאי .שאלו אותי במה עוסק אבי ,אמרתי
שהוא שופט ואולי כשיהיה גדול הוא יהיה ג שוטר .אמא שלי צחקה על זה כל החיי.
כנראה שלא השתניתי מאז .אבי נפטר בגיל  ,56הייתי אז ילד ב  .23לא אוכל לומר
שרדפתי אחרי צדק ,לא רציתי להיות שופט ,זה בא.
במקו סיכו
יש לי שלושה ילדי ,שניי מה עורכי די .כשסיימתי בית ספר תיכו ,שוחררתי
משירות בצבא מטעמי בריאות .בסו קיבלו אותי לצבא ושירתתי במילואי שני.
סיימתי בדרגה של סמל ראשו .ביו כיפור הגדוד שלי היה בתעלה .זה היה הגדוד
שקיבל את המכה הכי קשה – נהרגו ממנו שבעי אנשי .באותה שנה היו בחירות
בחודש דצמבר ,נקראנו למילואי בחודש ספטמבר ,הייתי אחראי לבחירות במחלקת
הבג"צי ולכ נפטרתי מאות מילואי .חיי המקצועיי נחלקו לשלושה חלקי :שליש
כפרקליט בפרקליטות המדינה – שש עשרה שני; שליש כעור די – ארבע עשרה
שני; ושליש כשופט – ארבע עשרה שני .סגרתי מעגל ,ראיתי את המקצוע מכל
צדדיו .לדעתי גיל שבעי זה גיל צעיר מדי לפרישה .יש תכונות שמתחדדות אצלי ויש
כאלה שלא .הפסקתי ללמד וכעת אני מלמד סמינר בירושלי ובהרצליה .באר אי
תרבות של גמלאות ,של פנסיה .בארצות מסוימות זה "האנטינג ,שוטינג ,פישינג".
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