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*דרור-בןמרדכיהשופט

הקדמהבמקום.א

וגרסתוהתובעעדותאתהשופטשמע.עובדתיתבמחלוקתלדוןשנדרשבשופטמעשה

ואףגרסתוואתהנתבעשלעדותואתלשמוענפנהמכןלאחר.סבירותלונראוואלה
שנימדבריהתרשמותואתהשופטהסתירלאדינו-בפסק.ויפותטובותלונראואלה

ושתילנתבעאולתובעלהאמיןאםיודעאינניאבושולאאודה":ואמרהצידים
קבעהדין-פסקשלובסיומו."הסבירותמבחןשלמידהבאותהעומדותהגרסאות
כללמצואהצלחתישלאולאחרהתביעהאתלדחותאיפואמחליטאני":ואמרהשופט

."בהוצאותיוישאצדשכלמחליטאניעובדתיממצא
כבוד.העליוןנהמשפט-ביתמלפניחןמצאלא,המעטאתלומראם,זהדין-פסק
:והיאנכבדהבעיה"מעוררתהשופטשלזועמדהכיהדין-בפסקמסביראולשןהנשיא

חובתוממילויהימנעותמשום,המלומדהשופטידי-עלשננקטה,זובעמדהאיןהאם
"?...צדקלעשות

:כיהנשיאמבהירהחלטתובסיום

להחליטכדיגםהסבירותמאזןשלבעיקרוןלהשתמשהמלומדהשופטעלהיה"
העדויותפרטיניתוחלאחרכלומר;הנתבעועדותהתביעהעדימהימנותבעניין
עליותרמתקבלתמיעדותלשקולהיהצריךהעדויותפרטילכלהדעתומתן
."כמהימנההדעת

,צדקלעשותטובתואתקייםלאשהשופטלמסקנההעליוןהמשפט-ביתשהגיע,עתה

בפנימחדשידתהמשפט"כישהורהאלאעודולאהדין-פסקאתשביטלתימהאין
."אחרשופט

עליהןלעמודהראוישמןשונותשאלותמעוררהעליוןהמשפט-ביתשלהדין-פסק

ההכשרההיתההאם:בשאלהולדוןלפתוחאפשרענייננולצורך,ברם.בנפרד

.לשעברהמשפט-בתיומנהלמחוזימשפט-בית-נשיא* .למינהלהמכללהשללמשפטיםהספר-בביתהוראהועדתוחברמרצה
שללמשפטיםהספר-כביתהמחברידי-עלשניתןמקצוע-"השפיטה"בנושאהרצאותמתוך1

.וחיפהאביב-תלאוניברסיטתשללמשפטיםוכפקולטהלמנהלהמכללה
וורה64/21א"ע2

-

.95(3)יחר"פ,שמנגרותן'נצפק
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והרי?המהימנותבשאלתולהכריעעובדותלקבועכדילשופטהדרושההמקצועית

שלבלעדיתפקידגםאלא,מרכזיתפקידרקאיננההעובדותקביעתרביםבעיני"
.3"השופט
להתייחס-לפניושנדוןמסויםבמשפט-לנחוץמצאלאאגרנטהשופטכבוד
וגרס(לאחריואםוביןלשופטמינויולפניאםבין)לשופטהדרושהההכשרהלשאלת

:כי

מקצועייםמשפטאנשיהם,ראשונהבדרגהתביעותהשומעים,ישראלשופטי"
הצדדיםשללרוחםיפהלהבין,כללבדרך,והמסוגליםעמםבתוךהיושבים

.'"עדותהמוסריםהאנשיםשלטיבםעלולעמודהמתדיינים

:באמרוהבעיהעלזוממןהשופטכבודהצביע,לעומתו

הם,וזכרונםהסתכלותםוכושרהעדיםמהימנותקביעת,הראיותחומרשקילת"
,ההלכהמקביעתהםקשים;השיפוטמלאכתשלביותרהקשיםמהתפקידים

שהואקודםהמשפטחכמתלאדםהמלמדיםמוריםונמצאופקולטאותשהוקמו
אדםכלאלאובירורןהעובדותליבוןמלאכתשמלמדמיואין,שופטנעשה
.5"חייובמרוצתהואמנסיונולומדה

:באמרוזובעיהלבונטין'א'פרופמציג-דומהוברוח-גםכך

איזהשוקלכשהוא,אחרבשלב,או;להאמיןולמיאםבדעתוחוכךשופטכאשר"
שמאאו?הדיןמןשאלההיאמתעצםהואשבההשאלהכלום...לגזורראויעונש
הדברים'עםאלאהדיןעםלאנמניתאךשיפוטיתובוודאיבוודאישהיאשאלה

ככלדווקאומכבידהולךהשופטשלשמשאו,לומראפילואניקרוב?'האחרים

ששוםבענייניםלהכריעעליוומטילהצרוףהדיןמןאותומרחיקתפקידושמילוי
.6"לקראתםמכשיראינולמשפטיםבפקולטהקורסושוםפותראינומשפטיכלל

בהםשוניםדין-בפסקילמצואאפשרלבונטין'א'פרופשלאלההבחנהלדבריחיזוק
במקום,להםהמוכרת,הדיןשלהקרקעעללהתהלך,מסוימיםבמקרים,השופטיםניסו

.מספקתהיתהלא,אלהבנושאים,שהכשרתםאולהםמוכריםפחותבלליםעללהתבסס
דוברמילקבועיכולתובהיעדר-שבו,ל"הנ64/21א"בעשנדוןהמקרהגםהיהכזה
התובעעלהיהההוכחהנטלהדיןפי-עלכיוקבעמשפטילכללהשופטנפנה-אמת

ביןלהכריעכיצדידעלאשהשופטלכךוהכוונה-זהנטלמעליופירקומשלא

33הערה,168('אכרך,ב"תשנ)הכלליתהפרשנותתורת-במשפטגות~,פרברק'אהשופטנ

פה-שבעלעדותשלערכה:1971-א"תשל,[חדשנוסח]הראיותלפקודת53סעיףראהוכן
,העדיםשלהתנהגותםפי-עלבולהחליטהמשפט-ביתשלענייןהםעדיםשלומהימנותם

."המשפטבמשךהמהגליםהאמתואותותהענייןנסיבות
.878,892הד"פ,מיס'נץלר"פר49/65א"ע4
.169,175יזד"פ,ג"הי'נדיסבצעק62/126פ"ע5
.175,181(ט"תשל)טמשפטים"אחריםודבריםדיןעל"לבונטין'א6
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שאיןכדעההרנון'א'פרופ.להידהותהתובעתביעתדיןכיקבע-הסותרותהעדויות
שלשורהמביאוהוא-לדעתו.זו7בדרךשהלךעלהשופטעלבטרוניהלבוא

לפיהןאסמכתאות

להגיעעשויששופטמוסכמתהנחהמתוךהמשפט-בתייצאושונותבסוגיות"
תיראנההגרסאותשתיכאשרסותרותעדויותלהערכתביחססתוםלמבוי

."בעיניוכשקולות

:טרוניתו-שאלתוגםמכאן

הימנעות'לכינויזכתהשהחלטתוהשלוםשופטחטאבמה,הנדוןבמקרה,אולם"
בדברהיסוסיואתבכנותגילהרקהשופטהרי?'צדקלעשותהחובהממילוי

החלטהלתתסירבלאהואאך,כשקולותלושנראוהסותרותהעדויותמהימנות
שללחובתוופסקבדיןהכריעאלאדין-פסקמלהוציאנמנעלאהשופט.כךבשל
.8"ההוכחהנטלרבץעליואשרצדאותו

לשופטמדיורחבהחפשיתידנותנתשהיאמשוםהמטרהאתמחטיאהזוביקורת
השופטשעלקבעהעליתהמשפט-בית.עובדתיתבמחלוקתלהכריעמחובתולהשתחרר

צדנמצא,כןלעשותהימנעותוידי-על,כןלאשאם,אמתדוברמהצדדיםמילגלות
-למשפט

:אחרותבמלים?איזהויודעיםאיננוושכיוםלצדוהינםוהצדקשהאמת"

בבעיההחומרה.הצודקהצדהיריביםשניביןמילגלותחובתוממילויהימנעות
בומקרהשבכל,הכללשישתלטלעצמנונתאראםיותרעודבולטתתהיהזו

באופןלנהוגרשאייהיההוא,להאמיןעדיםלאיזהלהחליטהשופטמתקשה

.9"ההוכחהנטלמיעלהשאלהלפי,ההגנהאתאו,התביעהאתולדחותמיכני

הדןהשופטשלחובתועל,דין-פסקישלארוכהבשורה,עמדהעליוןהמשפט-בית
.העובדתייםהממצאיםוקביעתהעדויותלניתוחולהיכנסלהתבבד,ראשונהבערכאה

:בי,המחתיהמשפט-ביתעלביקורתבמתחוהעליוןהמשפט-ביתציין,למשל,כך

אילו,דברקמאמשפט-ביתהוסיףלאעליו,זהמסיכוםללמודאפשרותאין"
השתלשלותשלהעובדתיהתיאורומה,לאוואילועליואמינותהיועדויות

אלאבידינואין,מקורםבדברהסברושלמימצאיםשלבהיעדרם..האירועים
.'6"מוריםאנווכךהמערעראתולזכותהערעוראתלקבל

כאהפרקליט"?לנתבעאולתובעלהאמיןאםיודעאינוכאשרלנהוגשופטעלכיצד"הרנון'א7
.415(ה"תשכ)

.416'בע,שם8
.97'בע,2הערהלעיל,אולשןהנשיא9

.573,574(2)מדד"ת,י"מ'נתותרי89/252פ"ע10
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פי-עללהכריעהשופטאתלהובילעלולה,זהבתחוםמספקתהכשרההיעדר,כאמור
אתרכששבושטח,משפטייםכללים:לאמור,יותרטובלוהידועים,אחרמתחוםכללים

'מלנשיאהמשנה.1!88/121פ"בעשנדוןהמקרההיהכזה.והכשרתוהשכלתו,ידיעותיו
:כלהלןשםמבהיראלון

לאהמחוזיהמשפט-ביתשלהשונותבהכרעותיוכי,עתהכברלצייןהראוימן"
מרביתולעניין[ד-ב'מ,במקורההרגשה]עובדתיותקביעות,כמעט,מצויות

משפטיותקביעותעלדינו-פסקאתלבססהמלומדהשופטבחרהאישומים
בהיעדר..כךעלצערנולהביעאלאלנואין.[ד-ב'מ,במקורההדגשה]גורפות
מןואחדאחדבכלאירעמהלקבועבידינואין,מספיקיםעובדתייםממצאים

וחשיבותמורכבתכההעובדתיתהמסכתבובתיק,מנוסאיפואאין.האישומים
אתמלהחזיר,להלןכךעלשנעמודכפיעצמםהעדיםמןלהתרשמותישרבה
."עובדתייםממצאיםקביעתלצורךהמחוזיהמשפט-לביתהתיק

?מקצותהיאהאם-השפיטהכהונת.ב

לומרהיהניתןמסוימיםשבתחומיםלהבהיראלאנועדולאלעילשהובאוהדברים
לגבי,זובעיההסברלצורך,הדיבוראתהרחבתיאם.בחסרלוקההשופטשלשהכשרתו

הערכאהשופטישלעבודתםשמרביתמשוםזההרי,שבעובדהבשאלותהכרעה
אלהבנושאיםומיומנות,עובדתיותובהכרעותעדויותבשמיעתמתרכזתהראשונה
.מבקרתכרשותסמכותםבתוקףהצרעוריםערכאתמשופטיגםנדרשת
ההכרהלידייביאונו,השפיטהמלאכתשלהאחריםבאפיקיהודרישהעיוןאולם
ניהול,למשל,הואכזהתחום.משלימהאונוספתהכשרהלשופטיםלהעניקבצורך

יושבשהואשעה,באהואשממנוהדין-עריכתבמקצועהשופטממשיךהאם.המשפט
המשפט-ביתששופטתשעהזולשאלהנדרשהעליוןהמשפט-בית?המשפטכסעל

:!באמרה2,דעתהאתהסתירהלאהמחווי

ישאבל,אותהלומרצריכההייתילאאולי.הפרקליטותעלתרעומתליהיתה..."
שפעם,שופטתמלהיותאותילפסולבכללצריךזהבשבילואוליבסיסיפגםלי

,מעירהאניכלשהיבדרךשמתנהלתחקירהרואהוכשאנימחוזפרקליטתהיתי
."לנאשמיםקשרבלי

:כידינו-בפסקאור'תהשופטכבודהעירכךעל

גלשה,לעילכמצוטט,המלומדתהשופטתשלשבדבריה,להיאמרהאמתניתנה"
,מסתבר.שלפניההדיוןלמסגרתמחוץשהיולענייניםהמלומדתהשופטת

'ני"מ91/1708פ"ע:ראהוכן.663,676(ל2מהד"פ,'ואחדרויש'ני"מ88/121פ"ע11
.766,769(3)מןד"פ,אגברייה

.837,842(3)מהד"פ,'ואחי"מ'ג'ואחהורביץ91/1996פ"ע12
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ממשיכיםרצויותחקירהלדרכיומודצותהלשעברמחוזכפרקליטתשנסיונה
מהכלשלא,להדגישצורךואין,לפגםטעםבכךיש..כשופטתבדרכהללוותה
ראוי,מחוזפרקליטתבהיותההמלומדתהשופטתאליושתתייחסראוישהיה

."...פליליבמשפטלדוןשבתהבעתשייאמר

לגביהשופטיםשבידיוהידעההכשרהלשאלתנדרשיםאנויותרורחבמקיףבהיבט

שעליהםהאתיקהכללילגביהןהמשפטרכסעלבשבתםהןהראוייםההתנהגותכללי
ועדות,ועסקווחורו,עסקוזהבנושא.המשפט4י-ביתלכתלימחוץלעצמםלסגל

.שיפוטית6יאתיקהכללישמגר'מ,העליוןהמשפט-ביתנשיאגיבשולאחרונהשופטים5ן

חומרישמשוהכלליםכי,להוסיףצורךאין"כיהנשיאמבהירלכלליםבהקדמה
."כלליהללמודומבקשהשיפוטלמערכתשמצטרףמילכלומדריךמנחה

הרביםהנושאיםרשימתאתואפרטהדיבוראתשארחיבצורךאיןזהמאמרבמסגרת
.שופט7ןלכהונתשיתמנהקודםלקראתםעצמויכשירלשפיטהמועמדכיהראוישמן

בתחוםדין-שעורכינושאים,השפיטהלכהונתהמיוחדיםלנושאים,בעיקר,כוונתי
נוספתוכדוגמאזורחבהבמסגרת.להםנדרשיםואינםכמעטהמקצועיתפעילותם

בעלישופטיםשאףתחום,דין-פסקילכתיבתהנדרשתההכשרהאתכאןלצייןאפשר
.!'בוונכשליםישותק

ידע,מיוחדתהכשרההדורשמקצועהיאהאםהשפיטהכהונת:השאלהמאליהעולה

תוךלהשיבישזושאלהעל.9ן?דין-עריכתשלמאלהנוספיםאונפרדיםוהתמחות

.ממרכיביהחלקהיאשהשפיטהבארץהנהוגההמשפטלשיטתמיוחדתלבשימת
מעמדו"וכי"לשופטמרכזימעמד"הוענקשלנוהמשפטבשיטתכימצייןברקהשופט

השופטעלמטיל-המחוקקבושנותןהרבהאמוןאתהמבטא-השופטשלהמרכזי

.20"כבדהאחריותהישראלי
הדרושותמאלה,השפיטהלכהונתשונותתכונותשדרושותהיאההנחהבאנגליה

לאאםרובם-שהשופטיםהעובדהלאורבמקצתמוזרההנראיתהנחה,הדין-לעורך
barristers'-ה)הדין-עורכישורותמקרבבאים-כולם

(

::

.13,27-26גר"פ,מ"הי'נהאדיעבדול49/21-20פ"ע13
.375(2)כסד"פ,י"מ'נידיד75/48ש"ב
אגרנטלשמעוןגבורותספר"משמעתרתיידיבעקבות-שופטפסלותעל"שמגר'מ
.87(ז"תשמ)

.(1414,151-146)מד"פ,'ואחדתותלעניניהשררצבן84/732צ"בג14
לנדויהשופטועדת;(המשפט-בתימערכתלענייניהקבועההועדה)1982ברקהשופטועדת15

.(ה"התשמ)6'מסהשיפוטמערכתעלון(השופטיםשלהאתיקהנושאלבחינתהועדה)1984
.1993-ג"התשנ,שיפוטיתאתיקהכללי16
.כאלהנושאים50-כנלמדים(1הערהלעילראה)"השפיטה"מקצועבמסגרת17
א"וכע,726(7284)לזד"פ,י"מ'ניבואני81/377א"בעהעליוןהמשפט-ביתביקורתראה18

.553,554(1)לחד"פ,גונן'נוקסמן82/19
,533(4)מאד"פ,'ואחשליסל'נפוטשניק86/593ע"כברבויסקי'מהשופטדבריראה19

.חפשיומקצועמקצועלגבי538-536
.211'בע,שם20
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The jobs of barrister and judge self-evidently requlre very different"

0*necessarily*0%%proposition8argue0*have the ability0ז.skills

according18850decide the same0*have the qualities required fairly

the end of the eighteenth century , Lord Chancellor*ג.law0* the Judges whom he made; but1תvery lucky

0Loughboroughת* was

the*8ioYed some

,

:

eminence

:heי0

might

be:

without

blame, for

:

'

they

.'

had

the most distinguished09עone ean certainly foretell-90bar, and

the Bench . By

:

recruiting

thejudiciary

ת0

conduct

..

himselfI

51שי:

'

advoeate

system

'.

wrongly

almost,וטס10881,

I

,

exclusively

:'

ftom

;.

amongsth

barristers

therefore

י"1%.

successful

advocate he,818because

:

someoneא%*

'

implies

80068one can be0ת

beingja

udge and that']0similar

;

success8make

.~eminent barrister'n%8been*0%judge who has

ואף,המדינהקוםמאז,אצלנושנרכשמהניסיתאףלהביאניתןולכאןלכאןדוגמאות
הולךששמודין-עורךהואלשפיטהשהמועמדבכךדישאיןבמסקנהתומךזהניסיון
שלמזו(רביםבתחומים)שונההשפיטהשכהונתמשוםודווקא,כךעלנוסף.לפניו
למעברהמועמדאתשתכיןמתאימהבהכשרההצורךוגוברעולה,הדין-עריכתמקצוע

.זה

להשמיעטבאהואומהכווטעמה-"הכשרה"הביטוי.ג

השופטהכשרתדרכילגביעיקריותמשפטשיטותשלבגישותיהןלדוןבאשאניעד
שתילהעלותהראוימן,(הקונטיננטליתלעומתלמשלמכסית-האנגלו)לתפקידו
:שאלות

מדעיקראמשפטיתהכשרהלושאיןמילשופטשיתמנההדבריתכןהאם,האחת(1)
לעברדווקאאיננהכוונתי?דין-בעריכתעסקלאאףוממילאמשפטיםלמדלאואף

יראי,חיל-אנשיהעם-מכלתחזהואתה":למשהיתרושהשיאולעצההרחוק
חמשיםשרימאותשריאלפיםשריעליהםושמתבצעשונאיאמתאנשיאלהם
אנו,אנובתקופתנודווקא,אדרבא.22"...עתבכלהעם-אתושפטו:עשרותושרי
שאיןאנשיםידי-עלשפיטהמערכותבמסגרתןהמקיימותמשפטלשיטותעדים
בהבאנגליההדברהואכך.דין-כעורכיהוסמכוולאובמשפטבחוקידיעהלהם

חסריאזרחיםשלשהשלמותבלאמור,magistratesשלרביםאלפיםמועסקים
גישהובאותה.כאחדופלילייםאזרחחםבמשפטיםהדנים,משפטיתהשכלה
אתבמסגרתןהמקיימות-האנגליתכמו-אחרותמשפטשיטותגםנוהגות
מיידי-עלתיעשהבמשפטוההכרעהשייתכןהרעיון.מושבעיםחברשלהמוסד

!2.51)Pannick Judges (Oxford University Press.ם
.כא,יח,שמות22
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בדרכים,ואחרותאלו,משפטבשיטותביטויואתמוצאעדייןודיןדתיודעשאינו
המשפט-ביתמשופטישלישגם-מהבמידת-זהבתחוםלכלולאפשר.שונות

summary(הנמוכההדרגהשופטיאתיותרועוד,ביפןהעליון coufts(

23

,:

necessary for18א,fledged judge-811!8be appointed10orderתו"

lessת10 than01תhave practical experience for0?candidate8

assistant judge , public prosecutor or practicing888עyears

.attorney

The qualifications for'

judges

of

the

highest and the lowest courts

81are somewhat different ..

from

those mentioned above . Although

of'

fifteen

Justices%וש of~

the

Supreme court out of'

the

least?מס

-must be

:

:

selected

.

from

among

'

those who have distinguished them

judges , public prosecutors or practicing attorneys, the88selves

they are88108850be qualified jurists?0תremalning five need

~

Judges

of

the

Summary10learned and have knowledge of law . As

qualified8other than864צאman of80!openט
~
vay8coufts

"...jurist

משפט-בבתיהנדוניםמיוחדיםחוקיםמוצאיםאנושלנוהמשפטבשיטתאף
אףולעתים)הדין-ביתאבבהםבהרכביםמשפטנים-לאמשתתפיםבהםמסוימים24

.מלאהמקצועיתוכשירותמלאהמשפטיתהשבלהבעלהוא(נוספיםשופטים
היתרבין.בנפרדידוןכילושראוי,זהבנושאהדיבוראתלהרחיבמתכווןאניאין

;ולכאןלכאןשיקודיםוצענםנכבדותשאלות,בקיומוהצורךעצםלגבי,מתעוררות

לעוסקיםשראויהיאההנחהאםכיהאומרתהערהמתבקשתכילינראה,ברם

יכשירוכי,מלאהפורמליתמשפטיתהשכלהובעלידיןיודעיהםואפילו,בשפיטה
תופנהכזושתביעהוחומרקל,(במהלכהלפחותאו)השפיטהכהונתלקראתעצמם

ניתן,כמובן.ביותרהבסיסיהמשפטיהמידעאתהחסריםאלהכלפיתוקףובמשנה
המקרהכדין,ותחומיההיקפהמבחינת,הראשוןבמקרהההכשרהדיןשאיןלומר

טיבולפי,הסוגיםמשניאחדלכלויעדיהההכשרהתכניתאתלהתאיםוישהאחרון
.ומהותו

המועמדיםאתלהכשירניתןכלום:הנכבדההשאלהאתמעוררתהאחרתההערה(2)
.אופי-וקויתכונותאלאאינםומהותםטיבםשלפימישוריםבאותםגםזולכהונה

23(1988,

GeneralSecretariat

,
' The Supreme

~

court oflapan:16ע.צ06ע)Justice

in

.IJapaal

35.
.70ח"מ,1969-ט"תשכלעבודההדין-ביתחה24

.171ח"ס,1955-ו"תשטהצבאיהשיפוטחוק
,מקרקעיןשבחמסחוקלפיעררועדתנגון(מנהלייםדין-בתי)שיפוטיים-מעיןבגופיםוכן

,1992-ב"תשנ,מנהליםדין-בתיבחוקוהתוספת4סעיףראה156ח"ס,1963-ג"תשכ
.90ח"ס
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."בצעשונאיאמתאנשי"לגבימשהחותן,יתרושלעצתואתלעילהזכרתיכבר
=להכשיר"ניתןכלוםאך,לשפיטהלמועמדהכרחיותאלהשתכונותמחלוקתאין

לבחירתהועדהשלהשפיטהכלליגם?אלהתכונותשירכושמנת-עלהמועמדאת
"המועמדלגביוהנשקלותהנבדקותהעיקריותהתכונות"אתמפרטיםשופטים25

בפתיחות,בסובלנות,בסבלנות,היתרבין,המתבטאשיפוטימזג",למשל,ובהן

;אנשיםעםקשרליצירתיכולת,בלחציםעמידהיכולת,נפשישקט;יציבואופי

כלפיהגינות,אינטלקטואלייושר,אינטגריטי"וכן((5)א11תקנה)"משפטגינוני
וכך;((6)א11תקנה)"תלות-ואיבחשיבהעצמאות,מוסריותמידהאמות,הנולת

יוכלכלום-אלהמכלחלקהחסרמועמד.((7)א11תקנה)"ותבונהחוכמה"גם
.26?אחרתאוכזובהשתלמות,ולרכשםללמדם

שאףמשוםוזההמעטאתלומראלא,זהמאמרבמסגרתבדעתיאיןזהבנושאאף

מן,מוקדםוכתנאי,אכן.נפרדתרשימהזהלנושאלהקדישהראוישמןלינראהכאן

,בתקנותהמפורטותהתכונותכלאתמועמדבכלולמנותלגלותיהיהשניתןהראוי
ומידותיוהמיוחדתאישיותואתיבליטוספקכלשללאאחרותנוספותותכונות

צריךכזהוחיוניחיובימטעןעם.השפיטהלכהונתוהתאמתוהמועמדשלהתרומיות
ומתחומילמשפטיםמהפקולטה,הספר-מבית,הביתמןלהגיעלשפיטההמועמד
להגיענחפזהייתילא,זאתכלאף-ועל.מועמדותולהצגתשקדמוונסיונועבודתו
לפניבין)השפיטהלכהונתלמועמדהדרושההמיוחדתההכשרהשבמסגרתלמסקנה
ולתת,הלבתשומתמלואאתלהקדישהואהראוימןלא(הכהונהכתקופתוכיןהתמנותו

,אלהתכונותשלהמיוחדאופייןאף-על.אלותכונותשלולפיתוחןלביסוסן,הדעתאת
שלמבחינתה-להתמידהואהראוימן,השפיטהלכהונתחשיבותןמשוםובעיקר
שלדרכוכללאורךהדגשאתעליוולשיםזהנושאבהעלאת-השפיטהמערכת
'מהשופטכבודשלספקותיואתלהזכיררקלעצמיארשה.תפקידובמילויהשופט

:דבריוואלה.השלמותכלילשהואמועמדלמצואהאפשרותבדברזילברג

בכלמחונןיהיה,דייןלהיותאותושמושיביםמיכי,כמובן,הואהאידיאל"
מייצגתוהוקעהפניםהדרתבעל:גםויהיההתורהבידיעתיצטיין;ההןהמעלות

בכליודע")רחבהכלליתהשכלהובעל;("גיבור")ועוזאומץבעל;("נאה")

-מגעתשידםמקוםעדויבדקו"בנרותיחפשוההיאבעת"אםכייתכן.("לשון

ת"ק,1993-ד"תשנ,(תיקון)(שופטיםלבחירתהועדהשלהעבודהסדרי)השפיטהגללי25
218.

:ראה,אחרותמשפטשיטותמתחבטותממשבעיותבאותן26

Faculty(פ61איל-

I

א5060

:

American Law, by Members oflthe Harvard Law0תTalks

.32(1972,Berman.11.נby.8!6,00ס

:וכן

Performanceק.75. and Discipline(4J~dges (Chapterם.ון8810ץ
-

mA

ericanBarA~&ocia74: ,Judge

.

E .J . Devitt : Ten

I

Commandments

!

for

I

the

~

New

.

rJIIdge

קק4חהאטגח1177-1175.46.
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אבל.הגבוהותהרבנותלמשרותכאלהעליהבניימצאו-השאראתיבטלוולא

סולם"לקבועהואההכרחמן,שכזאתשלמותלמצואהואקלשלאמכיון
חייבתהבכורהכי,אומריםישראלודיני-מימפנינדחהמי-"עדיפויות
.י2"התורהבידיעתחבריועלשעולהלמילהינתן

?לאאוכן-קודמתהכשדה.ד

השופטכבודשלכביטויו"מרכזיתפקיד"שממלאמיכלום:השאלה,כןאם,נשאלת

נשיאהלצורך,שמאאו,שופטשלאדרתעליושהוטלהדין-עורךאלאאינוברק
מןזהשיהיהלינראה?זולכהונהנוספתאואחרתהכשרהדרושה,"הכבדהאחריות"ב

ונראהשנפנהקודם,זהבתחוםהנוהגותעיקריותגישותבשתיתחילהנעייןאםהמועיל
.זובעיהעםבארץהמשפטשיטתמתמודדתכיצד

הולךששמו,מצליחדין-שעורךהיאסכסית-האנגלוהשיטהשלהבסיסיתגישתה
.כלשהיהכשרה,למינויוקודם,יעבורכיצורךואיןלשפיטהראוימועמרהוא,לפניו

במליםזהמעברמתארמנט'אהשופט.מיידיהואלשפיטהדין-מעריכתהמעבר
:הבאושו

Connecticut

.80*

!

attorney8ת01ת%:"The

'

:

transformation

of ;' an

individualminute

, when.8course ofless;

than

0%1

'

Superior

~

COUtt

,

:

~

udge occurs

,

over

."administered15state law61word oath of office prescribed-60the

מהם,אפשרייםפתרונותעלמצביעמנטוהשופטרבותבעיותמעוררזהמיידימעבר
.קונטיקטמדינתשלהמשפט-בתיבמסגרת,שאומצו
אתלהזכיראףעלינו,"מרגעפחות"תוךשופטלהיותהופךהדין-שעורךאמרנואם
tLOtd~-השלבידיוומתרכזתהנחתההבחירהצורת Chancellorרביםדורותבמשך
שורותמבין-נסלור'צהלורד-אחדאישידי-עלבאנגליההשופטיםנתמנו
השיטהאתשיסבירודבריםלהביאמענייןכאןאף.(בעיקרbarristers'-ה)הדין-עורכי

!באנגליההנהוגה

%1"When Chancellor Lyndhurst was asked what method he used
,

gl

entleman8;about

:

:

for

11001"'

replied

makingjudicial,ם: ;appointments

muchאא60'%. the80law6%1818098סand " he

כמקורהדין-עורכימאגרעלמתבססתסכסית-האנגלושהגישההואלומרשנוכלהמעט
תנאיהיאמיוחדתשהכשרהגורסתאינהזוגישה.לשפיטההטוביםלמועמדיםאכזבלא

,2077-2076:ראהוכן2045,2077(3)ידד"פ,'ואחהדחותשר'נעבודי60/21נ"ד27
2085-2084.

28.281(1990)JadScadwe5.01ץ.073ת"Ment "The transition flom lawyer to

judge

ע(.
Shientagף,מ1%.שן4אןק.29.27 The .~ fersonatty
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עליוחזקהדין-כעורךבמקצועושהצליחמישלשיטתהמשוםוזאת,זולכהונהמוקדם
.כשופטכהונתואתגםכראוישימלאכללבדרך

שלמאלהושוניםרביםבאנגליההשופטשלשתפקידיוהעובדהעלהצבעתיכבר

:לתפקידוהכשרההכנההיעדרעלביקורתשנמתחת,כןאם,תימהאין.הפרקליט

would beאperform10With all

these

different

and

difficult functions"

judges

before they are,10assume that sorne training " given0*logical

.true 'so5ןfact very nearly the opposite1ת.the coufts1810050101

להכשרתכלשהםצעדיםבנקיטתבאנגליההמשפטמערכתהחלה1963בשנתרק
יוםבןקורסלעבור(בכךשירצהלמי)ההזדמנותניתנהתחילה.לכהונתםהשופטים

[Judiciaשלהמוסדהתפתההשניםבמשך.עונשיםהטלתכשטח(נ)אחד Studies

Boardאחדיוםבנות"השתלמויות"נערכוהראשונותבשנתיים.והססניתאיטיתבדרך,
לסדרתזהמוסדעבר1968משנתהחל.יומייםבנותמכןשלאחרהשניםובשלוש

orking(ועדההוקמה1975בשנת.ימיםשבועבנותשנתיותהשתלמויות Party'44ך

"Judicial Studies and Information0בראשות(תLord Justice Bridgeאשר
שאומצו)הועדההמלצותכילצייןחשובלענייננו.1978כשנתהמלצותיהאתהגישה

Lordידי-על Chancellor Elwyn-~onesהראוישמןבהכשרההתרכזו(1979בשנת

Recorders("מתחיליםשופטים"ללתת and deputy circuit Judges(מינויםלאחר

לתקופההכשרה)ומחצהימיםשלושהבתהיאההכשרהתקופת.לתפקידכניסתםולפני
circuit~-לגםניתנתהידיעותלרענוןדומה Judgesכלאולם,(בתפקידםכברהמכהנים
.(עונשיםהטלת)sentencingשלבנושאמתרכזותאלה

ל"הנשההכשרההאחת.באנגליהמנוגדותגישותשתיעללהצביעאפשרזהבנושא

חודשיםואפילושבועותבמשךלהנתןוצריכהכללמספקתאינה,משמעותיתאינה
:כיהגורס31[6זסDevlinשלגישתוולעומתה;הכהונהלתחילתקודם

partialונתם8 training; that would produce1תpoint80"There"

."ha"-baked expert

ממושכתבתקופה,והכשרההכנהגורסת,בעיקר,אירופהיבשתבארצותהנהוגההגישה
,האוניברסיטהכתליביןכבר.השפיטהלכהונתהמועמדשיתמנהקודם,רבותשניםשל

לפרקליט,דין-לצריכתאם:בעתידדרכותהיהמהלהכריעלמשפטיםהסטודנטנדרש
.לשפיטהאוהמדינהבשירות
לספסלחבריובושבחרומזהשונהמסלוללעבורעליויהיהבשפיטהיבחראם

יעבוראותןוההשתלמותההתמחותבמסגרתהןהשפיטהמקצועבמסגרתהן,הלימודים

תהיהלידיוהמלאההאחריותנטילתגםכך.אחריםממלכתייםובמוסדותמשפט-בבתי
התפקידיםמבחינתהן,מתמשכיםומעשייםלימודייםהליכיםשלותוצאההדרגתית

אשן'Maehbteק.30.68

.

Berlins and Dyer The

31.(1979,Lord Devlin The ,'

~

udge (Oxford University Press



249השפיטהלכהונתשופטיםהכשרת

במשך:המשפט-ביתבהרכבהשתתפותומבחינתהן,דרכובתחילתשימלאהזוטרים
הבקי,הדין-בית-אבכאשר,שלושהשלבמותב(צד-שופט)כחברישבמעטותלאשנים

להמשיךוהמתחילהצעירהשופטיוכלוממנו,המשפטייםההליכיםאתינווט,והמנוסה
.הכשרתואתולהשליםוללמוד

שנבחרומשופטיםמורכבתאיננה,שבאנגליהלזובניגוד,בצרפתהשופטתהרשות

קריירהעלמבוססתבצרפתהשפיטה.והמוצלחיםהמנוסיםהדק-עורכישורותמתוך
אלה.המשפט-בתימערכתסולםבתחתיתוהמשכההאוניברסיטהכתליביןשתחילתה
magistrats(הרגיליםהמשפט-בבתישופטיםלהיותהמבקשים du parquet(לומדים
'-בלכהונהעצמםומכשירים

magistrature

:Ecole,ס186.

natlonale

.בורדובעירהנמצא
Ecole'-בלומדיםהאדמיניסטרטיבחם-המנהלייםהמשפט-בבתילשפיטההמועמדים

nationale d 'administrationשטרסבורגלעירלעכורואמור,כפריזכהעדהנמצא.

ישנם.ל"הנבמוסדותולימודהכשרהבאמצעותלשפיטהמגיעיםהשופטיםכללא
ושלטוניותמנהליותעמדותתפשובוהציבוריהשירותמתוךלכהונתםשהגיעוכאלה

חשובה,במיוחדהאדמיניסטרטיביים-המנהלייםהמשפט-לבתיותרומתםאחראיות
מעגלמתוךהרגיליםהמשפט-לבתישופטיםשלמינויאףלפעםמפעםויש.ביותר

.הגבוהההפקידותואףהאקדמיהאנשי,הדין-עורכי
magistrature'-להצטרפות

"1de8105810חEcoleישנושלמועמדבכךמותנית
על.הציבוריבשירותניסיוןשנותארבעבעלשהואאואוניברסיטאימוסמךתואר

רקלאההכשרהחודשי27ובמשך)concours(כניסהבחינותלעבורהמועמדים
חלקונוטליםהמשפט-לבתיהםנספחיםשאףאלאהמקצוערזיאתהםשלומדים

juges,:השוניםהשופטיםעםפעולהומשתפים d'instruction81080נ

uj

ges du

magistrats du parquet.
auditeur)המכונים)אלהמועמדיםמקבליםל"הנשבתקופהלצייןצריך

I

' dejustice

נקבעתאףתוצאותיהןולפיהבחינותאתבהצלחהלעבורעליהםהתקופהבתום.שכר
.ומועמדמועמדכלמיועדשלההכהונה
.גםפועל,יותראופחות,דומיםקויםפי-על Ecole Nationale d'administration

(שכרלשפיטההמועמדיםמקבליםכאןאף)שניםשלושנמשכתהלימודיםתקופתבאן

Conseil'-בתפקידיםלקבליכוליםבהצטיינותהמסיימים.מעשיתהכשרהוכוללת

dlitatאחרים32במקומותמשפט-בבתימוצלחיםהפחותואילו.
לכךהוכשרלאאם,כהלכהתפקידולמלאיוכללאששופט,כןאם,אומרתזוגישה
,המיוחדוהידעהניסיוןמבחינתהן,תיאורטית-המקצועיתהבחינהמןהןשניםבמשך

.לשפיטההמיוחדיםבתחומים

.ל"הנהגישותמשתיאחתשבכלוחסרונותיתרונותעלולהצביעלנסותכמובןאפשר
באופןצעיריםשופטיםהמשפט-ביתכתליביןאלמביאהאירופהיבשתשלהשיטה

מתמנים,למשלבאנגליהואילו.לחייהםהעשריםבשנותקרובותלעיתים,יחסי

32.105(1992,PublishingאפתטסןThe French Legal System (London
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,באירופההשופטיםשלעומתמלמדתזומשוואה.יותרהרבהמאוחרבגילהשופטים
,והשפיטההשלטוןמוסדותכתליוביןמסודרתבצורההשפיטה"מקצוע"אתשרכשו
-המשפטיתבעבודתםרבניסיוןשרכשולאחרלכהונתםבאנגליההשופטיםהגיעו

,לומרניתןגםכך."האזרחיבשוק"כךלהתבטאאפשראם,כפרקליטיםהמעשית
המתאיםהמועמדשלחופשיתבחירהמאפשרתסכסית-האנגלושהשיטה,בהכללה
ואילו;וסגולותיהםכישוריהםאתשהוכיחוהפרקליטיםשלהכלליהמאגרמתוך

אלהלאמור,מהמשפטניםחלקאלאאינם(בהכללהושוב)אירופהבארצותהשופטים
במקצוצשבחרו)האחריםואילו,בוונותרוהראשוניםבצעדיהםעודזהבמקצוע.שבחרו
טוביםהיואפילו,השפיטהלמערכת"אבדו"שוכמעט,אחרתלדרךיצאו(הדין-עריכת
משתדלתהאירופאיתהשיטהכללבדרךכילומרניתןכאןשאףאלא.זולכהונהוראויים
בשיטהואילו,המועמדשלקנקנועללתהות-ניכרתתקופהבמשך-ומנסה
המזהיריםכישוריושהוכיחמיכי-מדימאוחר-ומתגלהישסכסית-האנגלו

מראשלחזותםהיהאפשר-שאיבתחומיםכשלון,השיפוטיתבכהונתונכשלכפרקליט

.כזהמועמדאצל
הגישותמשתיאחתשבכלוהחסרונותהיתרונותאתומשווהממשיךאינניאם

מבלי,לחסדאולשבט,מהןאחתכל,לדוןאפשר-שאיהטעםמןזההרי,האמורות
שיטתבמסגרתהשפיטהמלאכתשלמקומהאת-רחבהבאספקלריה-לראות

לשפיטההמתאיםהמועמדבחירתדרכישהרי.ומדינהמדינהבכלהנהוגההמשפט
עתבידושיהיווהסמכויותהחובות,ולתפקידיםהמהותילמשפטינתק-בלקשרקשורות
.המשפט-כסעלמקומואתיתפוס

לשופטדרושההאם:בשאלהשנעייןקודם)תחילהלעצמנולהבהירשעלינומכאן
,המשפטיתהשיטהרואהכיצד(זוהכשרהומהילכהונתויבחרבטרםמסוימתהכשרה
אתעליונטיל,למשל,אםכי.השופטשלומלאכתותפקידואת,והמלאהרחבבהיקפה
מתאימותהוראותאףמאליהןמתבקשותאזכי,צדקלעשות,האמתאתלגלותהחובה

פעילחלקלקחת,מיוזמתועדיםלזמן,לפניוהבאהנושאאתלחקורשיוכלמנת-על
רקלא,רבההכשרהמחייבים,כולםאתפירטנולאועדיין,אלהכל.ובבירורובמשפט
המעדיפהגישהזוהי:המהותיההיבטמןגםאלא,הדיוןוכלליהמשפטניהולמבחינת

תעדיףאףוממילא,הנקודתיהשיקולפי-על,מסויםבתיקהנכונההתוצאהאת
לכלליםיתרחשיבותתעניקלאגםכך.התקדיםתחולתשלבעיקרוןמועטתהתחשבות
בהליכיוחלקםהדין-עורכישלתפקידם:אחרוןבמקוםולא;שמיעהעדותהמגבילים
.מוגבליהיההמשפט
כךעללשמוראלאאינוהשופטשלתפקידופיה-שעלבשיטהנדבוקאםגיסאמאידך
שמןלמסקנהנגיעאזכי,'השפיטה3מערכתשלבאובייקטיביותאמוןירחוששהציבור

לשניויניח,המשפטבמהלךפעילותואתההכרחילמינימוםעדיצמצםהשופטכיהראוי
שאםגםמכאן.וכהבנתוכרצונואחדכל,שאפשרכמהעד,ענייניהםאתלנהלהצדדים

'ני"מ73/143פ"ע(1414;148-146)מד"פ,'ואחדתותלסמניהשר'נצבן84/732צ"בגג33
.19,22(2)כחד"פ,וידל
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-עקרוןאתונקייםנוסיףאזכי,השופטשללאובייקטיביותרבהחשיבותמייחסיםאנו
אתנחייבאחרותובמלים,(המתדיניםכלביןלשוויון-היתרבין-המביא)התקדים

הווה,עברשלזו,יותררחבהבאספקלריהשלפניוהמשפטיהמקרהאתלראותהשופט
כבודכדברי.ערכייםיסודכלליולקבועהמשפטאתלפתחסמכותכולל,ועתידת

:אגרנטהשופט

שלבאספקלריהללמודישעםשלהמשפטשאת,ידועהאכסיומהזוהלא"
.35"שלוהלאומייםהחייםמערכת

חיונית,שיפוטיתלכהונהקודמתשהכשרהגורסיםאנואיןשוב,זומעיןמשפטבשיטת
תפקידלמלאידעמנוסהפרקליטכילהניחרשאיםאנו,אדרבא.יעבורבלכתנאי,היא

מנקודתאחדכל,יציגוכילפניושיופיעוהדין-עורכיעללסמוךיוכלהוא,כזהשיפוטי
אתלהכריעעליוויהיה,הרלוונטיותהטענותאתהן,הדרושותהראיותאתהן,מבטו
.כלליתמבחינהגםיותרטובולעשותלפתחוולשאוףהתקדיםתורתהלכותפי-עלהדין

בזמןלנונמצאההשופטשלתפקידוומסגרת,כזושיטהשלפעולתהלאופןדוגמא
בעניין)תקדיםעלידושסמךבאנגליהלערעוריםמשפט-בביתמעשה.ממשהאחרון
הערעוראתדחהפיו-ועל,הפרקליטיםידי-עללפניושצוטט,36(1984בשנתשנדון
הופנתהלמחרת.יותרי3מאוחרבמועדינתנוהדחייהלהחלטתשהנימוקיםבקבעו

,ל"הנהתקדימיהדין-פסקלאחרשנתיים,1986בשנתעודכילעובדהליבו-תשומת
המשפט-בית,בטעות,שסברכפיהיהלאשובוהדין,בדברהנוגעותהתקנותשונו

התיקיםולרשימתלדיוןהתיקאתלערעוריםהמשפט-ביתהחוירלפיכך.לערעורים

Lord(רוזוהשופטועומדיםהתלויים Justic Rose(,אמר38הערעורמשופטיאחד:

"0judgesת England and Wales,,

unlike

some otherjurisdictions, ,

had

....4

undertaking

~

;

legal

research . Accordingly the.תוassistance outside court

matters811solicitors[סוס- and counsel

to

place before

'

:

the

court0תduty

was regrettable11.

.

.was necessary, clear and high%60015101150!vant

הערהלעיל,ברק;292(ט"תשכ)אמשפטים"משפטבעשייתדעת-ושיקולהלכה"לנדוי'מ34
80/25נ"ד:ראהוכן;316סעיף,216(ז"תשמ)שיפוטידעת-לשיקול316סעיף216'בע,31

.457(2)להד"פ,י"מ'נקטאשילי
79/207א"בעברקהשופט:ראהוכן871,884(2)זד"פ,הפניםשר'נהעםקול53/73צ"בג35

.533,557-555(1)לזד"פ,יולסבית'נמשהרביב
36.477.8.12(1984)The Andria

מאוחרבמועדיינתנו"הדין-פסקנימוקיואילו,בלבדהתוצאההודעתשלזואנגליתפרקטיקה37
לעיתיםשליליותהשלכותזולפרקטיקה.נפרדלדיוןראויהוהיאנכבדותבעיותמעוררת"יותר

כמו)חיוביותולעתים(השתנוהנסיבותכאשררבזמןלאחרניתניםשנימוקיהםדין-פסקיכמו)
לשיקולים,זהבנושא,להתחחםשישכמובן.(שבדיןטעותנמנעהשכול"הנבמקרה

שיקוליםשלבהיעדרםעליהלהמליץשאין,זובדרךלנקוטהשופטיםאתהמביאיםולאילוצים
.הצדקהלהםלמצואשניתןואילוצים

38,22discretionary" The TbnesLaw .i

~

tpoe April801The Varna "Issue of Warrant

1993
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the original hearingמסthat neithei

'

'

the

:

judge

nor the couft of'

Appeal

Order0!the highly material changes0!had had their attention drawn

."The Vassoתוmade since the decision5rule,75

ידעשלאבכךטעהעצמוהמשפט-ביתכאילו,אלהמדבריםלהתרשם,כןאם,נוכללא
בןלעשותיתאמץהמשפט-שביתהואהראוימןכאילורמזנמצאלאאף;החוקאת

הפרקליטיםעלולסטוךלהסתמךמבקשהאנגליהמשפט-בית:מסתבראאיפכא.בעתיד

.לכךמעברלבדוקירחיקלאוהוא,כראויהחוקהוראותאתלפניושיציגו
שליותררבהלמידהמצפים,בארץהשופטיםשמןלומראפשר,זושיטהמול

ובאופן,לפניהםהנדוןהסכסוךשלהנכונותהמשפטיותלתוצאותואחריותמעורבות
ולאפורטהשלאטענהלגבידומהשאלההעלהברקהשופטכבוד.החללדיןמיוחד

:אומרהוא.כראוי39נומקה

האם?כראויבוססהשלאמשוםרק,הטענההאדחה?לעשות,כשופט,עליומה"
בדרךהקושיאתלפתורניסיוןתוך,עיוןבצריךאותהמשאיראניכי,אומר

בנושאהקיימת,המקיפההספרותניתוחתוך,במישרין,עתההאתמודד?מעשית
דרכיואתהבעיהאתבקצרהאציג.בינייםכדרךבחרתיאלהקשייםרקעעל?זה

."בעניינהשליהשקפתיאתבקיצורואומרפתרונה
אפילונדחיתאיננה,החוקמבחינתנכוןדין-פסקלתתהשופטעלהמוטלתהחובה
:'בייסקי'מהשופטכבודאומר.שניהםעלהמקובלתלפרשנותהצדדיםשניהסכימו

עלדינו-פסקאתביססכי,קמאמשפט-ביתעלהמדינהכוח-באמליןזהבהקשר"
,להיפוכוטענוהצדדיםשניכוח-באיאלא,כללנטעןשלארקלאאשר,נימוק

אתלבטלכדיבהדיבלבדזוסיבה,לטענתו.החוקתחולת-לאיהיאוהכוונה
חוקשלתחולתואוהתאמתובעניין..המדינהערעוראתולקבלהדין-פסק

השופטעלעדיין.הכלחזותהדין-בעליהסכמתאין,מסוימתמחלוקתעלספציפי
התעלמואובפרשנותואוהחוקבתיאוםכאחדהצדדיםשניטעופן,לבחון

ויימצא,התוצאהעללהשפיעאולשנותהצשויה,אחרבחוקנוגדתמהוראה
.4!"לחוקבניגודפוסקהמשפט-בית

?כיצד-בארץלכהונתםשופטיםהכשרת.ה

הצורךלגביכלשהותנאינמצאלא'בחירתמ2ובדרכיבשופטיםהדניםארצנובחוקי

.529,551(3)מדר"פ,'החהכנסתר"יו'נ'ואחלאורחצרצת89/142,172צ"בג39
.527,534(2)מבד"פ,סעינאות'ני"מ86/674,687ע"ר40
הכריעפיו-שעלשונהנימוקיסודעללהכריעלערעוריםמשפט-ביתסמכותהואאחרנושא41

ת"ק,1984-ד"תשמהאזרחיהדיןסדרלתקנות454'תק.ראשונהערכאהשלמשפט-בית
2220.

.195ת"ס,1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפט-בתיחוק:ראה42
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,וממוקדותאחרותהןהכשירויות.'השפיטה3במקצוע,מיוחדת,קודמתבהכשרה
מהווהשהניסיוןלאמור,אחרטאוזהבשטחרכששהמועמדהניסיוןבתקופתבעיקר

,אימצנוזומבחינה.תחוםבאותוהצליחהמועמדאםביחודוהולםמתאיםתנאי
המועמדשרכשהניסיוןעלהדגשאתהשמההאנגליתהגישהאת,מסוימיםבשינויים
ואתהמועמדתכונותאת'שופטים5לבחירתהועדהבודקתגםכך.אחראוזהבשטח
.לשפיטההמיוחדתהמקצועיתההכשרהמשאלתלהבדיל,ניסיונו
-ומיוחדתקודמתבהכשרההשופטאתהמחייבבדיןדברשאיןאומריםאנואם
השפיטהלכהונתומכוונתממוסדתהכשרהבארצנו(עדיין)אין:ברורהואלכךהטעם

בכך.לכהונתוהשופטלבחירתהקודמיםהשלביםבכל-אחרתאואקדמאית
יגיעשלאהואשחיוניהגורסת,הקונטיננטליתהשיטהמן(כהעד:שוב)אנונבדלים
.תחילהלכךשהוכשרמיאלאזולכהונה
נקלהעליובילנו,בישראללשופטיםהמוקניםוהסמכויותהתפקידיםבשורתעיון
להיותהמבקשמועמדשללמצבודומהבארץלשפיטהמועמדשלמצבושאיןלמסקנה
השיטהאתהמנדטורימהשלטוןירשנוהמדינהקוםעם,אכן.באנגליהשופט

,המדינהקוםמאז,אולם.באנגליהנוהגתשהיאכפי,מסוימיםבשינויים,האדברסרית
אתבתארו,ברק'אהשופטכבוד.שלהבדרכיהומתפתחתשלנוהמשפטשיטתהולכת
:כימסביר'שלנו6המשפטיטת'בצהשופטשלהמרכזימעמדו

זוסמכות..החסראתלהשליםהשופטמוסמך,בחקיקהחסרמתגלהכאשר"
.חדשותנורמותליצורלשופטהניתנתהיחידההסמכותאינהחסדלהשלים
ליצורבסמכותגםמתבטאהישראליתבשיטההשופטשלהמרכזימעמדו

יוצרומכוחה,שיפוטיתלחקיקהסמכותזואף."ישראלנוסחמקובלמשפט"
השלמתאינןואףחקוקדיןשלפרשנותשאינןשיפוטיותהלכותבישראלשופט

."הקיימתלחקיקהמעברהלכתיותמשפטיותנורמותיצירתהןאלא,בוחסר

בתחוםשלודרכואתלסלולהעליוןהמשפט-ביתהחל,דרכומתחילתכבר,כןכיהנה
הולכיםומשימותבתפקידיםלוותהאףזודרךשלסלילתהכאשר,המשפטפיתוח

ושופטשופטכלעשהלא,אלהבכל,אכן.השופטיםשלכתפיהםעלשהוטלווגוברים
:לנדוית'מהשופטכבודכדברי.שלוכבתוך

השופטשלהפרטיתהשקפתולפילפסוקיכולהמשפט-שביתאומרתזאתאין"

,מבחרןשופטיםשאינםמועמדיםבהצטרפותאלאבדרגהשופטיםבהעלאתכאןדניםאנואין43
ראה.הניסיוןלתקופת-החוקפי-על-חשיבותישנהבדרגההעלאהלגביגםכיאם

.195ח"מ,1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]ממטפס-בתילחוק4-ו2,3סעיסים
.195ח"ס,1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפט-בתילחוק4-ו2,3סעיפים44
(שופטיםלבחירתהועדהשלהעבודהסדרי)השפיטהכללי;השפיטה:יסוד-לחוק4סעיף45

.218ת"ק,1993-ד"התשנ,(תיקון)
.193'בע,3הערהלליל,ברק'א46
.477,520(2)כגד"פ,'ואחהפניםשר'נשליט68/58צ"בג47
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פרשןלהיותעליואלא",אלהעקרוניותמבחינותבעיניוומועילשטובמהעל
""יושבהואשבתוכו,הנאורהציבורשלהמקובלותלהשקפותנאמן

הראתה,העליוןהמשפט-ביתשלזוובעיקר,שלנוהמשפט-בתיפסיקת,למעשההלכה

יותרלעשותה,זושיטהשלושיכלולהלפיתוחהדרכיםמחפשיםשהשופטיםלדעת
"מאמיןאני"הואת"העםחזון"אתעיניהלנגדהשמה48"פתוחה"ויותרמתקדמת

כשרמקורהןהנאורהציבורעלהמקובלותההשקפותגם"כיהגורסתשיטה;שלף4

:הבאיםבדבריםביטוילידיהבאההגישהאתומאמצת50"לפסיקתנו

.בלבדהדיןשלמגופולהתפרנסיכולהמשפטיתמערכתשאין,בידינוגדולכלל"
וונשמה;יתרהלנשמהשאףויש,לנשמההואזקוקהמשפטמערכתשלגופה

.5'"שונותערכעתנורמותשלובצלמןבדמותןהמשפטלמערכתתימצא
היאאףההולכתחדשהחוקיםמערכתפי-עללפסוקבארץהשופטיםנדרשיםגםכך

עלהמתבססיםחוקיםאףוישנם,האנגליתלשיטהזההשאינה,העצמאיתבדרכה
.'הקונטיננטליתגמהשיטההלקוחיםעקרונות
אלהושל,השפיטהבמלאכתהשופטיםקשייאתמסבירברק'אהשופטכבוד

משפטתורתשלהמורגשהיעדרהנוכח,בכללהמשפטיתהקהיליהעלהמשתייכים
:אומרהוא.שלנוהמשפטשיטתבמסגרתאופרטיבית

.וקשהאיטיהואהתהליך.אצלנוהתגבשהטרםזואופרטיביתמשפטתורת"
כפרח,המשפטממדעצומחהקודקסהטבעבדרךכיצלטנרפרופסורצייןבצדק
תורתאתמצמיחהקודקס,ההיסטוריותהנסיבותבשל,אצלנוואילו,הקרקעמן

צמחבחינת,המשפט

.53"הקרקעאתבורא"
:צלטנר'פרופשאמראחריםדבריםלהוסיףאפשרזהובעניין

בדרךשלא,איפואתיבנההיא.כללקיימתאינההישראליתהמשפטתורת"
.54"הפסיקהומימרותהמשפטחכמימדברי,מאדממושכתתקופהבמשך,הטבע

וגישתםעמדתםאתלבטאשוניםלשופטיםנרחבכרהיוהאלה"הפסיקהמימרות"

שלהמשפטיתהעולםלהשקפתקווים"להב'פ:ראה.אגרנט'שהנשיאכבודשלכביטויו48
.9,15(ז"תשמ)אגרנטלשמעוןגבורות"אגרנטהשופט

.85,89אד"פ,גוברניק'נזיו48/10צ"בבגזמורה'מהנשיאכבודדברי49
אתראהוכן477,530(2)כגד"פ,'ואחהפניםשר'נשליט68/58צ"בכגלנדוי'מהנשיאכבוד50

.657,664(3)לאד"פ,המרדוררשות'נפוגל77/112צ"בבגדבריו
.237,264(2)לתד"פ,עובדיםנשכון'נלסרסון80/391א"בעאלון'מלנשיאהמשנהכבוד51
'א:ראהוכן61-ו12,39סעיפים118ח"ס,1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםחוקלמשל52

(ז"תשל)זמשפטים"וסיכוייםסיכונים:החדשההאזרחיתהקודיפיקציהשלעצמאותה"ברק
15.

.162סעיף142'בע,31הערהלעיל,ברק53
.14(ד"תשל)ישראלמדינתשלחודםדעיצלטנר'ז54
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ניסהחשין.ז.שהשופטכבוד.זוכהונהשלולמהותההשופטשללתפקידוהמיוחדת
:באמרותהקצוותשניאתלקשור

וללאתגובהללאלפניוהנערכתהמערכהעללהשקיףמצווהאינוהשופט"
מפקח,ודורשחוקרהשופטשלפיההשיטהכפסולהנראית,גיסאמאידך;הדרכה
."הדיןסידורעצםאתהואלידיו,למעשה,ונוטל,ומדריך

בין,יפרידולאאם,בעתידשיתגלעוהמחלוקותאתחשיןהשופטחזהאלהבדברים
הפך(הקונטיננטליתהשיטהחניך)זוממן'יהשופטכבוד,למשל,כך.שוניםשופטים
(האנגליתהשיטהחניך)ברנזון'צהשופטכבודמולהאדברסריתהשיטהחסידלהיות

כימלהודיעהיססלאכהן'חהשופטוכבודויזטורית56האינקהשיטהידסחלהיותפךשה
.תהאאשרהאחריםהשופטיםשלדרכםתהא,דרכופי-עלללכתבוחרהואזהבנושא
:דבריוואלה

השכילוהדין-שעורכימהפי-עלאלאלפסוקמוכניםשאינםהשופטיםמןיש"
שיטתילפיאניאבל;הדיינין-כעורכיעצמםלעשותמוכניםואינם,לפניהםלטעון
הדין-לבעלצדקלעשותוכדי,שולחועלדין-עורךעוונותפוקדיםשאין,הולך

מצוותאת,לטעוןיודעשאינודין-עורךלגביגםהמשפט-ביתיקיםלפניוהעומד
.ז5"...לאילםפיךפתח

באו,(ברקהשופטכדברי)"וקשהאטי"יהאשהתהליךכדיאלהבכלדיהיהלאואם
לשופטויוזמהחקירהסמכויותשהעניקובכךיותרעודוהכבירוהשוניםהחיקוקים

המשפטבתחוםלשופטשאיןסמכויות,%5הפלילהמשפטבתחוםלעדיםלקרוא
למהותולבבשיםלהשתנותעשוייםהשופטשלוסמכויותיושתפקידומכאן.%5האזרח

.הדין60של
שנתמנהדין-עורך.השפיטהמלאכתעלהקללא,המעטאתלומראם,זהדבריםמצב
לווהחסרהדרושאתללמודכדיכלשהםבמקורותלהיעזההיהיכולולאכמעטלשופט

.13גר"פ,מ"הי'נהאדיעבדול49/21-20פ"ע55
ד"פ,זמל'נמ"בע6946גוש62חלקה66/116א"בע:אלהשופטיםשנישלדעתם-חוותראה56

.378(2)כדד"פ,'ואחדהדזון'נפילוסוף69/624א"ובע;226(4)כ
.253,255(1)לגד"פ,אהרן'נ'ואחגרליץעיזבון76/634א"ע57
פ"ע;43ת"ס,1982-ב"תשמ,[משולבונוסחהפליליהדיןסדרלחוק175-ו167סעיפים58

שללמטרההפליליההליךהתאמת"קרמניצר'מ;505,516(3)להד"פ,י"מ'נקניר80/951
(ח"תשמ-ז"תשמ)יזמשפטים"המשחקיםעונתאתלסיםהעתהגיעהלאהאםאו,האמתגילוי
(ה"תשל)דמשפטעיוני"פליליבמשפטהמשפט-ביתמטעםעדיםהזמנת"לדרמן'א;475
392.

.2220ת"ק,1984-ד"התשמהאזרחיהדיןסדרלתקנות169-166בתקנותהאמורעםהשווה
ג"יבפרקלמשלבמשפטיותרמעורבלהיותהשופטשעללרעיוןמסוימתהתקרבותראהאולם59

זוסמןספר"האזרחיהדיןבסדריהשמרנותעל"לנדוי'מ:ראהוכן.התקנותשל(משפט-קדם)
.285(ד"תשט)

,464(4)מוד"פ,י"מ'נ'ואחפלונית91/4189,4294א"בעאלץ'מלנשיאהמשנהדבריראה60
469.
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העברתמבחינתולאמקומיתמקצועית-משפטיתספרותמבחינתלא:השפיטהבשדה
-שיקולבנושא,דומהמצבמתארברקו6השופט.ומנוסיםותיקיםשופטיםמאתמידע
:כימצייןהוא.השיפוטיהדעת

נשארדברשלבעיקרו.השיפוטיהדעת-שיקולעלונכתבנחקרמעט..."
מירב...אותוהאופפתהמיסטיותרבה.הנסתרבתהוםהשיפוטיהדעת-שיקול

ואלה,דעתם-שיקולאתמפעיליםהםשבוהאופן.אתמסביריםאינםהשופטים
הדעת-שיקולשלהפעלתואופןעלמידעלעיתיםחסריםשופטיםשאינם

."השיפוטי
מלאכתלשיפורחדשותדרכיםלמצואהראוישמןהתחושה,כןאם,וגברההלכה

אותושהביא,ל"זכהןיצחקלנשיאזהבנושאתזכירהגשתי1982.6.23ביום.השפיטה62

,החלטהקיבלהעליוןהמשפט-בית.העליוןהמשפט-ביתשופטימליאתבפנילדיון
התחומיםאתהןהשופטיםועדתשלהקמתהאתהןהמפרטת1982אוקטוברבחודש

המשפט-ביתבהחלטתשכונתהזוועדה.המלצותיה63אתלהגישמתבקשתהיאשבהם
("ברקוועדת"כהיוםעדוידועה)"המשפט-בתימערכתלענייניקבועהוועדה"העליון
וועדות23הוקמוזולמטרה.השופטיםשלועיסוקיהםהתעניינותםתחומיבכלפעלה
השפיטהמלאכתלשיפורצעדיםנקיטתעלוהמליצודנו,שחקרושופטיםשלמשנה

אתלוין'שהשופטכבודוהעלהחורזוועדהשלפעילותהבמסגרת.רמתהוהעלאת
יואלהנשיאעם,לכןקודםעוד,דןשעליההצעה,לשופטיםספר-ביתלהקיםההצעה
ואףההצעהאתואימצהואישרההיבטיהכלעלזובהצעהדנהברקועדת.ל"זזוסמן
שמגר'מהנשיאשלומעורבותוביוזמתו.1983שנתבסוףשמגר'מלנשיאאותההגישה
המשפט-ביתשלכשלוחה"שופטיםלהשתלמותהמכון"1984שנתבמחצית,הוקם

המועצהר"ויולויןשלמההשופטכבודהוא-הקמתומאז-מנהלו.העליון
.העליקהמשפט-בית-לנשיא-המשנה,ברק'אהשופטכבודהואשבראשוהאקדמית
התקוותאת"שופטיםלהשתלמותהמכון"הגשיםהאחרונותהשניםעשרבמהלך

רמתוהעלאתהשופטיםשלהכשרתםהשלמתבתחוםלכךמעברלאאם,בושתלו
הרבהתרומתואתלהביןכדיהמכוןשלפעולותיולתארהמועילמןזהיהיה.השפיטה
.לשפיטההדרושההמיוחדתהמקצועיתההכשרהבשטח

המקצועיהידעהרחבתהיאזהמכוןשלבמעלההראשונהשמטרתוהדבריםמטבע(א

הבחינהמןהן,המשפטשלהניהוליתהבחינהמןהןהשפיטהעקרונותוהעמקת
לימודיםתכניותעריכתידי-עלמושגתזומטרה.והפסיקההחוקשלהמהותית

.12סעיף23'בע,31הערהלעיל,ברק61
,לנדויהשופטועדתידי-עלנדון,המשפט-בתימערכתשלהארגוניבתחום,אחרנושא62

בחדששלהח"הדואתהגישההועדה."המשפט-כתישלוהסמכויותהמבנהלבדיקתהוועדה"
יראהוכן(ן"חש)חמשפטמחקריהמשפט-בתיבמערכתהרפורמהעל:גםראה.1980נובמבר

.195(ג"תשנ)כבמשפטים"המשסט-בתיבמערכתהרפורמה"
.רנד'ועדרור-בן'מ,לוין'שהשופטים:היווחבריהברק'אהשופטעמדהועדהבראש63
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הןבהשחברים)המכוןשלהאקדמיתהמועצהידי-עלומאושרותהנדונותהולמות
נערכותאלהתכניותפי-על.(למשפטיםפרופסוריםהן,הדרגותמכלשופטים

שופטיבעיקר-הםוהמדריכיםכשהמרציםבמדינההשופטיםלכלהשתלמויות
ופרופסוריםהמחוזייםהמשפט-מבתיבכיריםשופטים,העליוןהמשפט-בית

הרצאותידי-עלהןלשפיטהההכשרהמתקיימתאלהבהשתלמויות.למשפטים64

ההזדמנותניתנתבהן"דיוןקבוצות"במסגרתבעיותבירורידי-עלהן,פרונטליות

.המיוחדנסיונולאורעמדהולנקוטדעתולהביעשופטלכל
שנהכלימיםכעשרהבמשךושופטשופטלכלהזדמנותמקנותאלההשתלמויות

כלעלהשפיטהבתחוםדעתולקנותלוהחסראתלהשלים(פנימיהבתנאי)
שנתמנואלה,"החדשים"לשופטיםניתניםרבהלב-ותשומתמיוחדדגש.חידושיה
.השפיטהלכהונתהכשיתםאתלהשליםכדי,לאחרונה

יסודותעלבהתמקדות,לאמור,צרהבראייהנתפסתאינהלכהונתוהשופטהכשרת(ב
לושם,שאתביתרמכןולאחר,הראשונותבשנותיוכבר.בלבדוהמשפטהחוק
השופטיםשלואופקיהםדעתםאתלהרחיבלמטרהשופטיםלהשתלמותהמכון

במהלךלפעםמפעםנתקלהואובהםלשופטהקרוביםמהם,נוספיםבתחומים

אחריםבתחומיםומהם(באלהוכיוצאברפואה,בכלכלהבעיות:למשל)עבודתו
ישירותקשוריםשאינם(אחריםומדעיםהרוחמדעי,חברהבשאלותכמו)

מתחוםבעיקר,מומחיםשלשיתופםידי-עלמושגתזומטרהאף.לכהונתו
בכלהאחרונותההתפתחויותעלסקירותגםהשופטיםלפניהטביאיםהאקדמיה

.ותחוםתחום
השופטיםנדרשיםפיה-שעל,לנוהמיוחדתהמשפטשיטתעלללמדיכולהזוגישה
ורוחוהיסודעקרונותאתלבססגםאלא,ורמתההשפיטהאתולפתחלקדםרקלא

שלהאיכויותלשיפורחלקםאתולתרוםהיבטיוכלעלהדמוקרטיתמשטרנושל
.התחומיםבכלuwnאורחות

אתלהדקצעדיםשלבשורהשופטיםלהשתלמותהמכוןנקטגישהאותהפי-על(ג
.באוץהשופטיםוביןאחרותבארצותשופטיםביןהמקצועייםהקשרים

השופטיםלפניהמביאיםל"מחואורחיםשופטיםמשתתפיםל"הנבהשתלמויות
שופטיםהשתתפוכהעד.בארצותיהםוהשפיטההמשפטשיטתעקרונותאתבארץ

ושופטילעבודההדין-ביתשופטיכולל,המדינהשופטיכלמשתתפיםבהשתלמויות.א64
.העליתהמשפט-ביתשופטיהתכנסותמתקימתאףלשנהאחת.הצבאיםהדין-בתי

המדריכיםשל-למאמריםשעובדו-הרצאותהמכוןמפרסםהמתאימיםבמקרים.כ
השופטתכבודהרצאות-למשל-היוכאלה.במדינההשופטיםלכללוהמועברות,ל"הנ
והתישנותחזקה"בנושא)חלימה'אהשופטכבוד,("שיפוטחניות"בנושא)נתניהו'ש

וחוקשירותעבודת"בנושא)שלגי'מהשופטכבוד,("הקרקעותהסדרופקודתבמקרקעין
.("כושלתחברהשלמחדשארגון"בנושא)יה'פרוקצ'א'ופרופ("העונשין

68/255פ"ע"הדמוקרטיהשלנפוגהציפור"הביטויחופשאתכעהאגרנט'שהשופטכבוד65

.427,435(2)כבר"פ,משה-בן'ני"מ
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בשורהומגוונותשונותעמדותכאןהשופטיםלפנישהביאו,שונותמארצותכאלה
.נושאים66שלרחבה

עלמידעלרכושהשופטיםעידודידי-עלבארצנוהשפיטהמתאפיינתכאןאף
והמועילהטובאתוללמודלשיטתםשיטתנולהשוות,אחרותבארצותהנעשה
.שפיטתנו67איכותשפרלמעןלהפיקשניתן

להמעיטשאיןמטרה,האמורותבהשתלמויותמושגתאחרתנוספתמטרה(ד
שכללעילציינוכבר.לכהונתםהשופטיםלהכשרתובחיתיותהבחשיבותה
לצורך,פעםבכל,ימיםכמהשללתקופה,לעתמעתמתכנסיםבמדינההשופטים

שלגדולותקבוצותמשתתפיםאלהבהשתלמויות.האמורותההשתלמויותקיום
ומכלבמדינהשוניםמשפט-מבתי(השתלמותבכלבערךשופטים4"עד)שופטים
"החברתית"במסגרתגם-רגילהבלתיהזדמנותמהוויםכאלהכנסים.הערכאות

,שופטיםשלשונותועמדותתפישותלבירור-(עצמןמההרצאותלהבדיל)
השופטיםשלהמכריעשרובםלזכורחייביםאנו.הגבוהותהערכאותשופטיבעיקר

בתביעותלבדםדנים(המשפטאתהמבררת,הראשונההערכאהשלאלהבוודאי)
אתומבררבאולמויושבמהםאחדכל:לאמור,ולמיניהםלסוגיהםובמשפטים
בכללהיוועץבמילשופטאין-שלושהשלממותבלהבדיל.יחידכדןהמשפט

ששופטיםמהן,בלבושתתעוררנהיכולרבותשאלות.המשפטובמהלךותיקתיק
שאלות.עליהןהתשובהאתיודעיםאחריםששופטיםומהןבהןמתלבטיםאחרים

המכוןבמסגרת,כאלההתכנסויות.פחותחשובותושאלותיותרחשובות

הזדמנותמהווים,ומנוסיםבכיריםשופטיםשלובהשתתפותםשופטיםלהשתלמות
,מעורפלותמשפטיותסוגיותשלוהבהרתןלבירורןאחראוזהלשופטמתאימה

.אחריםשופטיםשלמניסיונםללמודוכמובן
בערוצים,כןאם,נעשית,השופטיםשל.הכשרתםלהשלמתהמכוןשלפעילותו
,דרכומראשיתהחלשכברלומרניתן.6'נושאיםשלומגוונתרחבהובקשתשונים
שנותכלבמשך-כביכול-לסמוךכשעליו,לנפשובודדנותרהשופטאין

לאמור,לאשורוהמצבהואמזהההיפך.בלבדעצמועל,המשפטכסעלכהונתו
בצורה,משלימההכשרהבארץלשופטניתנתהשיפוטיתפעילותוכלשבמשך
מקצועיתכנוןמתוךזאתכל.לצפותניתןלהביותרהגבוההוברמה,ועוטפת

המרציםבחירתכמווהראוייםהדרושיםהנושאיםבחירתידי-על,וממוסד
.לשפיטההראשיםהמיוחדיםוהערכיםהמידעלהקנייתביותרהמתאימים

:נמצאותשופטיםלהשתלמותהמכוןבמסגרתוהרצושופטיםהופיעושמהןהמדינותבין66

.ואחרותיפן,הונגריה,הברית-ארצות,צרמת,אנגליה
לחר"פ,'ואחפויכטונגרבנק'נ'ואחקוסוי84/29,30נ"בדשמגר'מהנשיאכבודדבריראה67

(4)505,510.
הדריכובהןמיוחדותהשתלמויותקייםאףשופטיםלהשתלמותהמכוןכילהוסיףהראוימן68

לנציגיהשתלמות,זושנהבמהלך,לקייםעומרוכןהמשפט-כתימערכתעובדיאתשופטים
.לעיתונאיםוהשתלמות,לעבודההדין-בביתשיכור
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מעודדיהא,לעילהובאשזהכפי,שופטיםלהשתלמותהמכוןשלפעולותיותיאור(ה
והחל,שפיטהלכהונתהמועמדשלבחירתושממועדאלאפירושואין,יהאכאשר
מה,השאלהכןאםנשאלת.לוהחסרהההכשרהאתהואמקבל,הראשוניםבצעדיו

?השפיטהלמערכתלהצטרפותםקודם,לשפיטהלמועמדיםכזוהכשרהמתןבדבר

להשתלמותהמכוןבראשהעומדיםאת-הטרידהלאאם-העסיקהזושאלה
תכניתכמסגרתנמצא,לישראלמיוחדהואאף,זולבעיההפיתרון.שופטים69

מדי.כשופטיםלהיבחרבקשותשהגישודין-לעורכיהמיועדתמיוחדתהשתלמות
ניתן,כמובן,ובה,אלה0זדין-לעורכימיוחדתהשתלמותהמכוןמקייםבשנהשנה

לקייםבחרההמכוןשלהאקדמיתשהמועצהוהמרכיביםהנושאיםכלאתלמצוא
אתלהכשירומטרתהההשתלמותשלתכנהעלנוסף,ברם.אלהבהשתלמויות

להביאשבידהנוספיםיעדיםשנילצייןהראוימן,השפיטהלמלאכתהמועמדים
אותהבראשהעומדיםלשופטיםהניתנתהמיוחדתהאפשרות,האחד.להגשמתם

קנקנםעללתהות,(העליקהמשפט-ביתשופטי,קרובותלעיתים,כולל)השתלמות
להקנות,והאחר.וכאנשיסויכמשפטניםולהכירםהבחינותמכלהמועמדיםשל

מבחינתםגםנכונהלהחליטשיוכלוכדי)להםהדרושהמידעכלאתלמועמדים
כבודכדברי;ובעיותיווקשייויתרונותיועל,כמקצועהשפיטהכהונתלגבי(הם

:ברק'אהשופט

צורך...נמשךצורךהואהשופטתברשותהציבוראמוןאתלהבטיחהצורך"
עלמשתרעהוא.המשפטכסעלהשופטשלבפעולתואךמתמקדאינוזה

אינההשפיטה.לוומחוצההמשפט-בבית,השופטשלהתנהגותומכלול
עלאסורהשתהאעשוי,אזרחלכלהמותרת,התנהגות.חייםצורתזו.תפקיד
.72"השיפוטבמערכתהציבורבאמץלפגוםכדיבהיששכן,השופט

שהזמןמשוםכעיקר,מספקתמלהיותרחוקה,ל"כנהדין-לעורכיהניתנתההכשרה
מביןכילהניחיש.מדיקצר(פנימיהבתנאיואפילו-ימיםכשבוע)לההמוקדש
או,השפיטהלכהונתעצמםלהכיןרוציםשהיוכאלהמעטלאנמצאים,הדין-עורכי
.כוחםלפיאולרוחםהואכוהתפקידאם,תחילהלראות,הזדמנותלקבללפחות

שונות73בהזדמנויותהצבעתי"שפיטהלהפקידידין-עורכי"בהכשרתהצורךעל

:כי-היתרבין-ואמרתי

ד"עוכיהן,הלשכהכשכראשנוצר,בישראלהדין-עורכילשכתעםזהבנושאפעולהשיתוף69
.הלשכהשלמצדההדרושיםהצעדיםלנקיטתויוזמהמעורבותגילה,שמצדו,ברגרמנחם

30בין,פעםבכלבהוהשתתפוימיםכשבועבמשךפנימיהבתנאינעשיתזוהשתלמותאף70

.דין-עורכי40-ל
לגבי)רשמיהעלומדווחתהשתלמותבכלבידההמצטברהמידעאתמרכזתהמכוןהנהלת71

לבחירתלועדההמועברולחומרהמועמדשללתיקומצטרףזהוחומר(השוניםהמועמדים
.שופטים

.148'בע,14הערהלעיל,84/732צ"בג72
.12'ע1992דצמבר,הדין-עורכילשכתהוצאת"מידעדין-עורך"ראה73
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שלהוא,שלנוהמשפטשיטתבמסגרתהמתבקששהפיתרוןלינראה"
,דין-עורכישלוהולךגדלמספרעלוחלקיתזמניתשפיטהתפקידיהטלת
לגבירקלאכןלעשותשלאסיבהאין,ענייניהשלוהולךגדלמספרלגבי
מוגדריםנושאיםלגביגםאלא,אחריםאואלה,עררועדותאודין-בתי

-בית,קטנותלתביעותמשפט-בית.:מסוימיםמשפט-לבתיכיוםהמסורים
."משפט-כתיבאלהוכיוצאלשכירותדין-בית,מקומייםלענייניםמשפט

היאכיוהוספתיהאמורהשבהצעהוהיתרונותהחסרונותעלעמדתיהאמורהברשימה

לקבועשישלאמור,המשפטניםבציבורלאחרונההרווחתההכרהעםאחדבקנהעולה"
יכולהכזוהכשרה.כשופטיםלהיבחרהמבקשיםדין-לעורכימסוימותהכשרהתכניות

צריכההיאאףהדין-עורכילשכת.ואחרותאלוובמסגרותשונותבדרכיםלהיעשות
."מוסדותיהבמסגרתזולמשימהלהירתם

לשפיטההמועמדיםהכשרתבנושאעליהלהצביעשניתןהאחרונהההתפתחות
-האקדמיהמוסדות.תאוצהוצוברתהולכתוהיא,שניםארבע-כשלושלפניהחלה

כברוהענקתהזוהכשרהשלבחשיבותההכירו-אביב-תלשלהאוניברסיטהביחוד
באהדהשנתקבלרעיון,למשפטיםהפקולטהכותליביןהלימודיםשלהמוקדםבשלב
שניםשלבמהלכן.7'גבוההלהשכלהוהמוסדותלמשפטיםהפקולטותידי-עלואומץ

הספר-ובביתלמשפטים5יבפקולטות"השפיטה"עללהרצותממשיךואניהרציתיאלה
משתתפיםשנהובכלאלהממוסדותאחדכשבכללמינהלהמכללהשללמשפטים

מיוחדמקצועלהחדירהמכווניםראשוניםצעדים,כמובן,הםאלה.סטודנטיםעשרות
והתכניתכשהכוונה,למשפטיםבפקולטההלימודיםשלהראשוניםבשלביםכבר,זה
ולהגיעהלקליטול(שופטיםואףדין-עורכי)מוסמכיםלמשפטניםגםלאפשרהיא

.זהמקצועשלהאקדמייםבתחומיםלהישגים

בינייםסיכום.ו

הולכת,השפיטהלכהונתשופטיםהכשרתשלזהבנושאאףכילומרשניתןלינראה
ומתרחקיםהולכיםאנו,אחדמצד.לההמיוחדתעצמאיתבדרךבישראלהמשפטשיטת

הולךששמו,מצליחפרקליטשיהיה,למועמד,לודיפיה-שעלהאנגליתהשיטהמן
שמדינות-לרעיוןיותרמתקרביםאנו,שנימצד.השפיטהכהונתלושתוצעכדי,לפניו
לשפיטהמיוחדתהכשרהשדרושה-יתירהבאדיקותאותומגשימותבאירופהשונות

.זהלתפקידהמועמדולבחירתלמינויהקודמיםבשלבים

להכללתבראשווהעומדיםשופטיםלהשתלמותהמכלשלהיוזמהאתלצייןצריךכאןאף74
דיקןשלמצדהוהשיתוףהפעילהההיענותואת,אוניברסיטאיתבמסגרתאלההרצאות

בוולהכרהא"תאוניברסיטתשלבמסגרתזהמקצועשללפיתוחוא"בתלמשפטיםהפקולטה
.השפיטהבתורתהתמחותבמסלולשניתוארלימודילצורךגם

תורתאת,למשמטיםבפקולטותהנלמדמיוחדכמקצוע,לגבשבארץראשוןניסיוןזהו75
בפקולטה,א"תאוניברסיטתשללמשפטיםבפקולטהידי-עלניתנואלההרצאות.השפיטה
.למנהלהמכללהשללמשפטיםהספר-ובביתחיפהאוניברסיטתשללמשפטים
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,לכהונתוהשופטיתמנהשתחילה-לינראהכך-המקובלתהדעהזואיןשוב
-ניסיוןרכישתשלבדרךהמקצועסודותאתילמדוחובותיותפקידיומילויכדיותוך
לגבי-דומהרעיוןהביעויתקון'אהשופטכבוד.מטעויותיוגם-היתרבין

ואלה;בירושלים76למשפטיםהפקולטהלבוגריתעודותחלוקתבטקס-דין-צריבת
:דבריו

שטרםהלכהשלוערכהטעמהמהידעתילאכי,הרבהלינתנולאהלימודים"
:זוכרואני.ממנירחוקיםהיועוד,כמובן,ואלה,והמציאותהניסיוןבמבחןעמדה

להתחיל,הסדראתלהפוךהיהכדאילאאם,מחשבהוהעליתיבדברהרהרתי
.המשפטיתהקריירהסוףעדהלימודיםאתולדחותבמקצועהמעשיתבעבודה
נתקלתשלאשעד-והוא,בוישאמתשלגרעיןאך,כמובןאבסורדיהרעיון

מעוררבפעולתושהמשפטנפתרותוהבלחיהרבותובבעיותהאפורהבמציאות

שלההלכתיתהתשתיתאתלהעריךקשה,חברתיתפונקציההיותומעצםיום-יום
."הזההמקצוע

,בארץהשפיטהמקצועלגבי,זודילמהכילומרישהענייןפי-עלהמחויביםבשינויים
שלבדרכהלאואף,מזההקונטיננטליתהשיטהשלבדרכהלאפתרונהאתמצאה
האוניברסיטהכותליוביןהלימודיםספסלעל-מכיניםאנואין.מזה,האנגליתהשיטה

הבוגריםיצטרפוהלימודיםסיוםעםכיגורסיםאנושאיןובוודאי,שופטינואת-
שלהכוללתלתוכניתכהשלמה,שולליםאנואין,ברם.השפיטהלמערכתוהמסיימים
יכולהכזוהכשרה.השפיטהבשדהנוספתמתאימההכשרה,למשפטיםהפקולטה

לקראתלימודיםובמסגרת(דין-ולעורכילסטודנטים)שוניםובמועדיםבשלביםלהיערך
.השפיטהלמקצועהמתאימותמיוחדותתוכניותפי-עלשניתואר

המכוןבמסגרתגםלהיעשותיכולזהמקצועשלויסודותיועקרונותיולימוד
.דין-לעורכיהמיועדתמיוהדתתכניתפי-על,לעילכמוסבר,שופטיםלהשתלמות

גורסיםאנואיןכאןאף.השפיטהלמערכתשהצטרפוהשופטיםלגביהדיןהוא
התשתית"אתירכשומכןלאחרורק"האפורההמציאות"עםיתמורדושתחילה
השיטהשלגישתה.(לעילכנזכר,ויתקון'אהשופטכבודשהתבטאכפי)"ההלכתית

וביסוסבחשוק,השפיטהבמלאכתעיסוקוכדיתוך,השופטאתללוותשישהיאשלנו
תקופתכלבמשךזאתכל.תפקידוובמילויבכהונתולוהדרושהמיוחדהמשפטיהידע

.ררכובתחילתובעיקר,הגבוהותבערכאותכמוראשונהבערכאה,כהרנתו
בתקופתנמצאיםאנוכאןשאףמשוםזההרי,בינייםכסיכוםאלהדבריםכיניתיאם
לקראת,מכןלאחרורק,נדבךגביעלנדבך,היסודותאתתחילהמניחיםאנובהמעבר
הגישהאתיותרומדויקתמפורטתבצורהלהגדירבידינויהיה,זהתהליךשלגיבושו

.בארצנוהמשפטשיטתפי-עללשפיטהההכשרהאתהמאפיינת
לנוומיוחדתעצמאיתלשיטההיסודותאתמניחיםאנוזובתקופהכיאמרתיכאשר

.355(ט"תשל)טמשפטום"ולמעשהלהלכההמשפט"ויתקת'א76
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מחויבותהאתלהדגיש,האחד:דבריםלשניהתכוונתי,לשפיטההכשרהשלזהבנושא
,האקדמאייםבמוסדות:חלקהאתלתרום,חלקיהכלעל,המשפטיתהקהיליהשל

צריכיםאלהכל.המשפט-בתימערכתשלבתחומהלומרצורךואיןהדין-עורכיבלשכת
להכשרההמתאימותהתכניותאתלהכין-לוהנאותהבמסגרתאחדכל-ויכולים

.בשרשרתשלוהחוליהאתמחזקאחדכשכלכוללתראייהתוךוזאת,ולהגשימןכזו
שאנושעה,זובראשיתבתקופתדווקאזהנושאשלחשיבותואתלהדגיש,והאחר
חובה,ושניםימיםלאורךהמשפטמערכתשלורמתהמעמדהלשמירתעינינונושאים
אסחםלימותראם.השופטיםשלהעתידדוראתולהכשירולהכיןראותלהרחיקעלינו

:המעשהוחכםהחזוןאיששלמדבריובציטוט

אפשר-איכייען,המחרהואהעיקרכיאם,מחרתייםעלאחדותמליםעוד"
.דז"המחרבלילמחרתייםלהגיע

'עעובדעםהוצאת,אבתוהרמאירכעריכת(העזבוןמןזכרונות)מדינהפעמי:גוריון-בןדוד77
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