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דברי� בטקס הבוגרי� של הפקולטה למשפטי� במרכז 

  האקדמי למשפט ולעסקי� ברמת ג�

  מאת

  *דורית ביניש

, לית"המנכ; פנחס שיפמ�' פרופ, ראש המרכז האקדמי למשפט ולעסקי� ברמת ג�
בוגרי ; סגל האקדמיה; שימרו�דוד די� �עור�, יושב ראש הוועד המנהל; ניצה מזר' גב

   . משפחות יקרות;ג� ברמתהאקדמי למשפט ולעסקי� במרכז  הפקולטה למשפטי�
לאחר שני� של מאמ� והשקעה הנכ� . חגכ�יו� טקס הענקת התואר האקדמי הוא 

 במהל� נמצאי�יש להניח כי בשלב זה רבי� מכ� . קוצרי� היו� את פרי עמלכ�
. �כבו בחרת� לעצמשהתמחותכ� ולקראת המעבר להמש� התקדמותכ� במסלול 

ציו� דר� זה מסמל את כניסתכ� .  היא ציו� דר� משמעותי בדרככ�הענקת התעודות
 נכנסת� לעול� :תהמרתקי� והמשמעותיי� בחברה הישראלי לאחד מתחומי העיסוק

 .המשפט ומעתה הנכ� שותפי� לתפקיד שהמשפט והפועלי� בתחומו ממלאי� בחברה
תאורטיי� בכניסתכ� לעול� זה את� מצוידי� בהשכלה המשפטית ובכלי� המשפטיי� ה

. את� מקבלי� היו�שוהפרקטיי� שהוענקו לכ� בלימודיכ� לקראת התואר האקדמי 
 ישנה תרומה – בכל תחו� משפטי שתעסקו בו –לתפקיד אותו תמלאו כמשפטני� 

בלת� יאת ההשכלה האקדמית שק. חיונית לקיומה של ישראל כחברה ערכית ודמוקרטית
המשמעותית לקראת מילוי תפקידכ� בתחו� המשפט נית� לראות כמדרגה הראשונה ו

  . החברתי כמשפטני�
 , בכלל,הימי� שאת� באי� בשערי המשפט אינ� ימי� קלי� לחברה בישראל

הערי� ; טחוני מתמש�ימדינת ישראל מצויה תחת איו� ב.  בפרט,ולמערכת המשפט
שדרות ואשקלו� ויישובי מערב הנגב חשופי� למתקפות של רקטות קסא� ופצצות 

ג� . חטופי� שבידי ארגוני אויב מצפו� ומדרו� טר� שבו למשפחותיה�ה. מרגמה
 אנו חיי� במציאות : בתקופה שאינה פשוטהנתוני�מבחינת המציאות החברתית אנו 

 
  .1.6.2008ביו� הדברי� נישאו . המשפט העליו	�נשיאת בית   *
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 א� הפערי� בי� השכבות השונות בחברה ,מעודדנראה בה מצבה הכלכלי של המדינה ש
קבוצות החלשות  הצור� בחיזוק ה.הישראלית לא הצטמצמו ואפשר ג� שהתרחבו

הפשיעה הכבדה ותופעות של זילות בחיי אד� היו , האלימות. בישראל חיוני יותר מתמיד
בשני� האחרונות לחלק ממציאות חיינו ואנו חשי� באבד� האמו� של הציבור בכל 

אופפי� את , מוסרית חברתית ו,גילויי� רבי� של תופעות שחיתות. המוסדות השלטוניי�
שעל כתפיו מוטלת ההתמודדות ע� , ה ג� המער� הפוליטיועת, החברה הישראלית

  .נראה נתו� בפרשת דרכי�, בעיות אלה
כחברה . אסור להיתפס לרוח הנכאי� המתהלכת בקרבנוכל אלה נגד עינינו ר שאכ

וזהו  –א� אנו ג� בהלי� של חיפוש פתרונות , בוגרת אנו מודעי� למצוקותיה של החברה
זהו ג� המקו� שבו את� . ינוכית וא� המשפטיתהח, שלב חשוב בעשייה החברתית

להשתמש בהשכלתכ� האקדמית ובהכשרתכ� , א� תבחרו בכ�, כמשפטני� תוכלו
המקצועית כדי להשפיע השפעה של ממש על חייה� של בני אד� אחרי� ועל החברה 

  .בישראל
אלה הימי�  .תקופה שאינה קלהעוברת בתו� המציאות הזאת ג� מערכת המשפט 

 להושיט יד� –  שאל שורותיה� את� מצטרפי� היו�– שי� אנשי המשפטבה� נדרש
כל המופקדי� על שמירה על זכויות , לשיתו� פעולה בי� כל האמוני� על אכיפת החוק

לחינו� .  נפגעי עבירהיה� שלהאד� וכל המופקדי� ה� על זכויות נאשמי� וה� על זכויות
ו את התפקיד החברתי המוטל המשפטי שקיבלת� יהיה חלק מכריע באופ� שבו תמלא

  . עליכ� כמשפטני�
או דברי ביקורת על פסקי די� ה�  המשפט�חילוקי דעות באשר לתפקידו של בית

ביקורת א� עשויה  .אקדמי –מקצועי ומקובלי� וראויי� כל עוד ה� נעשי� באופ� ענייני 
 יש והיה דיאלוג ע� האקדמיה המשפט�לבית; קידו� המשפט בישראללתרו� ל

 ,למרבה הצער. עות פסיקתו ובאמצעות הביקורות המופיעות בכתיבה אקדמיתבאמצ
 המשפט� ועל בית, בכלל, כי הביקורת הנשמעת באחרונה על מערכת המשפטהדומ

יו� מתמש� אנו חשופי� לניס. תורמת ומפרה, אינה בגדר ביקורת אקדמית , בפרט,העליו�
ממלאת הרשות השופטת בשיטת אותו ש עצ� הלגיטימיות של התפקיד החיוני לערער על

� יש חשיבות עצומה לכ� שדיו� ציבורי בכל הקשור לבית.המשטר הדמוקרטית בישראל

שיתקיי� תו� אחריות ומחויבות לשמירה על המערכת ,  יהיה דיו� אמיתיהמשפט
 מערכת עצמאית מבחינת – שנות המדינה 60המשפטית המפוארת שנבנתה כא� במש� 

נטועה בערכי הדמוקרטיה ומחויבת לערכי היסוד , פוליטית�אמערכת , השיפוט המקצועי
,  כגו� תקציבי�,תזו עדיי� לא מערכת עצמאית מבחינה אדמיניסטרטיבי, לצערי; שלה

מצב שיש בו כשלעצמו כדי לערער את איזו� הכוחות המתחייב בי� , תקני� וניהול עצמי
  . הרשות המבצעת לרשות השופטת

 הדמוקרטית שהתפתחה בישראל מעוגנת במבנה  שיטת הממשל,מבחינה מוסדית
,  המחוקקת–בו לכל אחת משלוש הרשויות השלטוניות במדינה ש, החוקתי שלנו
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הזה מבנה ה . תפקיד של איזו� ובלימה כלפי הרשויות האחרות–המבצעת והשופטת 
מסגרת . על רקע המציאות התרבותית והחברתית שלנו, בדרכנו המיוחדת, התפתח אצלנו

היונקת מערכי� אוניברסליי� של הומניז� ומערכי היהדות , הדמוקרטי שלנוהמשטר 
ביטוי בהכרזת העצמאות ובאה לידי היא המסגרת שעומדת ביסוד קיומנו כמדינה , כאחד

לעבודת , היא הבסיס לכינונ� של מוסדות המדינה. ובחוקי היסוד שחוקקה הכנסת
מוסד העומד על משמר ; מאי כמוסד עצהמשפט�החקיקה של הכנסת ולקיומו של בית

שלטו� החוק ונות� ביטוי לעקרונות ולערכי� שנועדו לשמר את המסגרת המשותפת 
 תפקיד משמעותי במימוש השאיפה לבנות ולקיי� כא� המשפט�לבית. לחברה בישראל

חברה שמאמינה באד� , חברה החותרת לשוויו�, חברה צודקת יותר, חברה טובה יותר
חברה השואפת לשמירת חוק ולטוהר מידות בקרב , רויותיויחאת מכבדת את זכויותיו וו

  .יחידיה ובמוסדות השלטו� שלה
פי ערכיה �כל שיטת משפט נטועה בשורשי� העמוקי� של מקורותיה ומתפתחת על

 על אופ� –השוני בי� שיטה לשיטה מקרי� על כל היבטיה . של החברה שבה היא פועלת
המשפט � ועל היישו� שבתיהמשפט� בפני ביתעל הענייני� הבאי�, מינוי השופטי�

, כ�. ללמוד ולהעתיק משיטה אחת לאחרתעל רקע זה קשה מאוד . מקיימי� בפסיקת�
 שנות חוקה �200הברית על יסוד יותר מ�לא הרי השיטה שהתפתחה בארצות, למשל

ע� בעיות ביטחו� קשות מיו� , שצמחה במציאות של מדינה ללא חוקה, כשיטתנו שלנו
שיטתנו שלנו התפתחה . רבת פני� ותרבויות, בחברה מורכבת מאוד, דה ועד היו�היווס

כשהיא מקיימת יציבות באשר לעקרונות היסוד א� מגלה דינמיות מתמדת ונעה מתקדי� 
וזוהי מלאכת , המיזוג שבי� היציבות להתפתחות הוא שמקיי� את השיטה. לתקדי�

  . ביניה�והגישור  –ההתאמה המתמדת בי� המשפט למציאות 
דורות של . יתה מאז קו� המדינה למבנה של�י ה, על כל ערכאותיה,מערכת השיפוט

שופטי� בנו נדב� על גבי נדב� את עקרונות השפיטה שבי� אד� לחברו בתחומי המשפט 
ה� הניחו את היסוד למערכת .  ואת העקרונות הבסיסיי� שבי� האד� לשלטו�,הפרטי

 התחומי� שבי� האזרח לגופי� השלטוניי� האיזוני� שפותחה במש� השני� בכל
ציבורי ועל חירויות הפרט וזכויות האינטרס העל זמנית �בו הצור� להג� כתוצאה מ�

כבר בשני� הראשונות לקו� .  ולמצוא את נקודת האיזו� הראויה בי� שניה�,האד�
מיד ע� קו� . המהותי והדיוני, המדינה עוצבו הדפוסי� הבסיסיי� של המשפט הפלילי

, בעיצומ� של השני� הקשות של התהוות החברה הישראלית כמדינה עצמאית, המדינה
, בזכות ההתאגדות, בחופש הביטוי,  העליו� שהכיר בחופש העיסוקהמשפט�היה זה בית

, במדינה שמוסדותיה החדשי� טר� פיתחו מסורת שלטונית. חופש מדתבבחופש הדת ו
 עולי� מאות אלפיבמדינה שקלטה , ו�במדינה שהתמודדה ע� קשיי� עצומי� מבית ומח

התפתח המשטר , ופליטי� ניצולי שואה וקיבצה את שרידי הע� כאודי� מוצלי�
�בית . אותומקיימות – המחוקקת והמבצעת –הדמוקרטי הנאור שהמדינה וזרועותיה 

שיפוטית על רשויות השלטו� ואת קבע את תחומי הביקורת ההוא שאז ועתה  המשפט
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בתחו� , לפעול כחוקבחובתה  – הממשלה –הרשות המבצעת ל הנורמות החלות ע
  . ללא הפליה בסבירות ובמידתיות, תו� הפעלת שיקולי� ענייניי�, סמכותה
 ידע לשאוב ממקורותיו היהודיי� והאוניברסליי� תו� ניתוק הדרגתי המשפט�בית

ובמקביל לחקיקה הישראלית הענפה של , מהמשפט המקובל שהוריש המנדט הבריטי
, יצר תורת משפט מקוריתהמשפט �בית. כנסת שהייתה יסוד למשפט ישראלי מקוריה

 מה של שהתפתח באופ� דינמי ולא עצר מלכת בכל שנות קיו,משפט מקובל נוסח ישראל
המשפט את � בחיי המדינה הביאה לפתח� של בתיכל תקופה.  מאז ועד היו�,המדינה

; טחו�יראשונות והעתירות בענייני בימי הלחימה בשני� ה: הבעיות האופייניות לזמנה
שבעקבותיה� באה פסיקה שהתאימה את המשפט , תקופות המשבר הכלכלי והאינפלציה

המשפט הגבוה לצדק �מלחמת ששת הימי� ופתיחת שערי בית יה שלתוצאות; למציאות
 וחוק הכניסה לישראל ע� העלייה סוגיות הנוגעות לחוק השבות; בפני תושבי השטחי�

;  לרבות הצבא,הביקורת השיפוטית על הממשלה; המועצות לשעבר�רית מבהגדולה
, חוקי היסוד ובעיות הנוגעות לזכויות חברתיותשל פרשנות  –ובשני� האחרונות 

  .והאיזוני� בי� ביטחו� לזכויות אד� בתקופת המלחמה בטרור
אל קולות הנשמעי� לאחרונה קוראי� לנו כביכול להחזיר את הגלגל לאחור ולחזור 

לצמצ� את עילת הביקורת של הסבירות במשפט ;  שנה30המשפט שנהג כא� לפני 
מי להשיב על כנה את הדרישה כי כמו כ� אנו נקראי� ; המנהלי ואת מבחני המידתיות

המשפט יחזור לדוקטרינה �שבית; המשפט יצביע על זכות עמידה אישית�שפונה לבית
קולות אלה מתעלמי� מהמציאות . נהשפיטות בנושאי� הקשורי� בביטחו� המדי�של אי

 �60מלכת בשנות העמד אי� ל� תחו� חברתי או תרבותי שבו השעו� . בישראלהקיימת 
 של העבר המשפט� ולכ� הקריאה לצמצ� סמכויות ולחזור אל בית,של המאה הקודמת

שמשמעותה חריגה ממתח� הסבירות  –הסבירות �ללא עילת אי. היא נטולת בסיס ראוי
 לא נית� היה להעמיד בביקורת שיפוטית –דעתה של הרשות המבצעת �ולהמסור לשיק

�המשפט � ובית,פי שהוחלט על העמדת� לדי��על�נושאי משרה שהתמנו למשרת� א
היה מוצא עצמו נטול סמכות למלא את תפקידו המובהק בשמירה על החוק ועל שלטו� 

המשפט �� פסל ביתצרי� לזכור שעד היו� כל הפסילות שבה. החוק במוסדות השלטו�
אלא דנו באנשי� שעמדו , אד� מכהונה בתפקיד ציבורי לא היו בשל זוטות או קפריזות

שלא כמו , זאת. לדי� פלילי או היו מעורבי� בעבירות פליליות הנוגעות לטוהר המידות
 יסכל מינוי של אד� למשרה המשפט�בדוגמה המביכה שהוצגה בימי� אלה כאילו בית

 אינו יכול להתעל� מכשלי� המשפט�בית. לח� שלו אינ� ראויי�כיוו� שנימוסי השו
. משמעותיי� במינויי� בשירות הציבורי עד כדי פגיעה בשלטו� החוק ברשות המבצעת

אי� לנו אלא להצטער א� המנגנוני� של הרשויות האחרות לא מנעו תופעות כאלה 
  . פי די��במסגרת סמכות� על

יני� ביטחוניי� התוצאה הייתה היעדר כל יענהשפיטות ב�אילו קיבלנו את טענת אי
שאי� לעשות , ביקורת על הכוח והעצמה המוענקי� לרשויות הביטחו� למטרות ראויות
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במציאות הביטחונית הקשה שאנו נתוני� בה הסכנה . בה� שימוש מופרז ולמטרות זרות
י� כאשר כל מציאות חיינו מחייבת נקיטת אמצעי� פוגעניי� מטעמ. אינה ערטילאית

התורה שפיתחה הפסיקה שלנו בעשורי� האחרוני� היא ? אי� נמנע גלישה –מוצדקי� 
שאפשרה לקיי� את הביקורת השיפוטית על שמירת החוק בקרב גורמי הרשות המבצעת 

 , ובקרב קבוצות חלשות, בכלל,ועל כ� שלא תהיה פגיעה מעבר לנדרש בזכויות אד�
תפקיד חיוני שהוא בגדר תפקידה ממלא  טבית המשפ ,בהפעילו ביקורת שיפוטית. בפרט

הטענה כאילו . ואי� הוא פולש לתחומיה של הרשות המבצעת, של הרשות השופטת
 וכי ידיה כבולות בגלל הביקורת השיפוטית היא חסרת ,הממשלה אינה יכולה לפעול

�בית, הדעת שלה�בגדר סמכויותיה ובמתח� שיקול, כאשר ממשלה פועלת כדי�. בסיס

  . יתערב בפעולתההמשפט לא 
 בעשורי� האחרוני� על הדרישה לזכות עמידה נועד המשפט�ג� הוויתור שוויתר בית

 כאשר נחשפת פגיעה חמורה המשפט�מי יעתור לבית: לאפשר לו למלא את תפקידו
ההקפדה על שמירת החוק היא ? במנהל התקי� ובאכיפת החוק א� לא גור� מהציבור

לעתי� יש ניצול לרעה של זכות , אכ�. סוי� מקרבומעניינו של הציבור ולא של אד� מ
רק ארגוני זכויות אד� למיניה� ה� .  א� מקרי� אלה נדחי� על הס�,הפנייה לערכאות

או בעניינ� של תושבי , המשפט בעניינ� של עובדי� זרי� שקופחו�שיכולי� לעתור לבית
. ור� ביטחונישטחי� שקרקעותיה� נלקחו והופקעו לצור� בניית הגדר שהכרנו בה כצ

 אות� יחידי� שאי� ביד� ובתנאי חייה� להגיע –מאחורי אות� ארגוני� עומדי� פרטי� 
כ� באשר , לתנאי העסקה של עובדי� זרי�כ� באשר . המשפט�כיחידי� לבקש סעד מבית

 טלו את זכות העמידה מהארגוני� .כ� באשר לתושבי שטחי� ועוד, הוריות�לאמהות חד
המשפט פתח את �בית. המשפט� יו� הזקוקי� לסעד מביתוקיפחת� מיעוטי� קשיי

שעריו כדי למלא תפקיד המוטל עליו מהיותו הרשות המופקדת על ההגנה על זכויות 
כפי שהוטל בו דופי , הוא אינו מזמי� את העתירות. אד� ושמירה על שלטו� החוק

שפטית א� הוא קשוב ופתוח לה� כשהעותר מצביע על עילה מ, לאחרונה ללא כל בסיס
 חשיבות מיוחדת להגנה על  אפואבימי� אלה ישנה. לקיו� הלי� של ביקורת שיפוטית

משטרית � העליו� במערכת השלטוניתהמשפט�תפקידו המרכזי של ביתעל מעמדו ו
  . שלנו

אי� חולק בדבר עצ� הצור� בעריכת שינויי� מסוימי� במערכת חשוב להדגיש כי 
 ה שלא רב וישנו צור� לקד� שמיעהמשפט הו�העומס המוטל על בתי. המשפט

הגשמת� של מטרות חשובות אלה . לזרז הליכי� ולתת מענה לציפיות הציבור, משפטי�
 ומצריכה חשיבה מערכתית מצדיקה שקילת רפורמות מבניות, י�מחייבת הקצאת משאב

המשפט אינה � א� מערכת בתי,מוסכ� עלינו שככל מערכת. קונסטרוקטיבית לטווח ארו�
היא מתקשה להתמודד ע� העומס הרב וע� המטלות המתרבות ומתווספות . מושלמת

הפתרונות הדרושי� ה� . ומונחות כול� על כתפיו של ציבור קט� יחסית של שופטי�
בחלק� אנו מטפלי� באופ� נמר� ככל שהדבר בידי המערכת  .דיוניי� ולא מהותיי�
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 משאבי� מתאימי� בתוספתא� יש ענייני� התלויי� , ובכוחה להתארגנות מנהלית
 ינקטו צעדי� אלהיא� . העברת סמכויותבוא� בשינוי מבני ו בשילוב ע� תיקוני חקיקה

המשפט נותנת �נית� יהיה לשפר בצורה משמעותית ביותר את השירות שמערכת בתי
יו� במטרה די מצצות התחת זאת אנו נחשפי� בעת האחרונה להצעות חוק . לציבור

 והכול בש� טיעו� מטעה כאילו –ל מערכת השיפוט להחליש את כוחה ועצמאותה ש
  . בפסיקתו פולש לתחומיה� של הרשויות האחרותהמשפט�בית

המשפט היה ונותר �לבתי, בעיות הטעונות פתרו� מעשי ומידיאי� ספק כי על א� ה
, תפקיד מרכזי בהגנה על חוסנה של החברה בישראל באמצעות עשיית משפט צדק

גנה על חוסנה של הדמוקרטיה המהותית שעל יסודותיה הבהגנה על זכויות אד� וב
המשפט העליו� הוא המוסד �חשוב שנזכור כי ג� היו� בית. הוקמה שיטת המשפט שלנו

   .בורירב ביותר בקרב הצההשלטוני הזוכה לאמו� 
המשפט העליו� ולא המשפט בכללו יש בכוח� להשיג את �חשוב להדגיש שלא בית

, בלא חינו� לערכי הדמוקרטיה. של מאמ� חברתי וחינוכיהיעדי� האמורי� ללא שילוב 
בלא שילוב ידיי� של המערכות , התנדבותית ומוסדית, ציבורית, בלא עבודה חברתית

 א� ,המשפט בלבד�לא על כתפיו של בית.  לא תושג המטרה–השלטוניות והאזרחיות 
 על כל –ברה נית� לקבוע את הנורמות הראויות שהחיהיה בלי פעילותו השיפוטית לא 

  .צריכה לייש� –ענפיה 
, אנשי משפט צעירי� –כדי להשיג את תכליות המשפט האמורות אנו זקוקי� לכ� 

לאלה החוששי� מפני מספר� הרב של המשפטני� . נמרצי� וחדורי� ברוח המשפט
אומר כי ריבוי אנשי משפט ומפני המספר הרב של המוסדות ללימוד משפטי� בישראל 

אלה יתפסו את מקומ� הראוי במכלול התפקידי� שהחברה שלכ� הוא מקור תקווה 
בו מוג� שנהל ולאורח חיי�           ִלתקינות המ , נזקקת לה� ויתרמו לביצור שלטו� החוק

לחינו� המשפטי הנית� במכללות ישנו ג� תפקיד , כידוע לכ�. ביטחו� הציבור ושלומו
ד לשני� חשוב בפתיחתו של המקצוע המשפטי לקבוצות אוכלוסייה שונות שע

ולהעמקת , האחרונות היו דלתות המקצוע סגורות בפניה� מסיבות כאלה ואחרות
כל עוד תשמרו על רמה מקצועית , לפיכ�. ההיבטי� המעשיי� של החינו� המשפטי

ו בקידומ� של ערכי סייעתיישמו כראוי את החינו� המשפטי שנית� לכ� ות, נאותה
בתחומי� משפטיי� , במפת המקצוע דרכו ובמקו� הימצאו פי�לע כל אחד –המשפט 

 איני רואה הצדקה לביקורת הנשמעת על מספר� של לומדי – משפטיי��ובתחומי� לבר
 לכו .איחולי הצלחה רבי�, בוגרי� יקרי� , אלא לאחל לכ� אפואאי� לי. המשפטי�

למשפט ולצו , לחוק,  שרכשת�חינו� המשפטיהיו נאמני� ל, עשו חיל, בדרככ� החדשה
   .ד� והיו איש לרעהו אד� טוב יותראהבו א, היו פיכ� ולבכ� שווי�י. מצפונכ�


