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עיתו-בןוהדסהכהןבנימין,דרור-בןמרדכי:השופטיםהשתתפו

*זהב-הררענןד"עו:ראייןי

משה,העליוןהמשפטביתשופט.בדימוסשופטיםארבעהלשיחהכינס"המשפט"
המשפטביתנשיא,דרור-בןמרדכי,המשפטבתיומנהלמחוזימשפטביתנשיא,בייסקי
הדסה,אביב-בתלהמחוזיהמשפטביתנשיאוסגןכהןבנימין,אביב-בתלהמחווי

.עתו-בן
משפטיבמנהלהצורך,תקציבה,עצמאותה,השפיטהמערכתבעיותנדונובשיחה

הרפורמהעלדיוןוהתקייםהשופטיםבמספרהכרוכותבעיות,המשפטבבתימקצועי
תפקידם,הדיןעורכיעלדעתםחיווהשופטיםלכךבנוסף.המשפטבבתיהנחוצה
.השפיטהמערכתוביןבינםוהיחסים
דעתםאתלהוותהיויכוליםהם,השפיטהלמערכתמחוץנמצאיםכשהשופטיםבצוג

במערכתהקייםהמצבעלביקורתםאתחסכולאהםואכן.מגבלותוללאפתוח-בלב
.הנכוניםהפתרונותעלדעתםאתוחיווהמצבלתיקוןהצעותהעלוגםכמו,השפיטה

הספוריםאתשימרובמיוחדהשוטפתהשיחהלשוןעללשמורהקפיד"המשפט"
.השיחהבמהלךהשופטיםשספרוהמשפטבחיומהוויהיומיוםמחיי

השפיטהמערכתתקציביעל

חלקהואהמשפט-בתיתקציב.תקציביתמבחינהעצמאיתאינההשפיטהמערבת.ש

יכולההיתהשונהלהסדרוהאםהנכוןההסדרזהוהאם.המשפטיםמשרדמתקציב
?הצדקעששיתמלאכתעלחיוביתהשפעהלהיות

כהןבנימיןהשופט.ת
בכללהתקייםשהתמידההמקוריתההוראהאתלתקןהמחוקקראהמכברלאממש

ובזה,דווקאשופטלהיותחייבהמשפט-בתימנהלשלפיה,1953מאזהחקיקהגלגולי
אמיתיתלעצמאותתגיעהשפיטהשמערכתהראויההשאיפהבפנינוסףמכשולהציבגם

לאפשראמורההיתההמקוריתההוראהמסגרת,לדעתי.ותקציביתמנהליתמבחינה
דברכללצורךהמשפט-בתישרעובדתיתישמשהמשפט-בתימנהלשבסופההתפתחות

לאפשרכדיאלאמשמעותאיןהמשפטים-שרידיעלשלולמינויכאשר,ועניין

.למנהלהמכללהשללמשפטיםהספרבביתומרצההעתכחבעורך*
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על,הכנסתכלפיפרלמנטריתבאחריותלשאת(שופטשהואלאדםולא)המשפטים-לשר
הפרלמנטריתבאחריותלעמודיכולהשר.המערכתשלוהכספייםהמנהלייםהצדדים

לאכמובןאך)מכהונתולהעבירוכוחולרבותהוא,המנהלאתלמנותכוחושהרי,הזו
.(כשופטמכהונתו

צריךאינוהדבראולם.וכספיותמנהליותדווקאשאינןסגולותבשלנבחריםשופטים
בעלל"מנכלעצמולמנותיכול(שרככל)המשפט-בתישמנהלמפני,להורידאולהעלות
.והכספיםהמנהלבענפיוהשכלהסגולות
גםמכאן.כללקיימתאינה,ותקציביתמנהליתמבחינההמערכתעצמאותהיום
.ראוייםבמבניםחוסרומכאן;יכולתונמוכתמקצוענמוכת,דרגנמוכתמועטהפקידות

המשפט-ביתאפילוואיפה,הירושלמיתבקריההממשלהמשרדימשוכניםאיפהלזכורדי
:ונבנההולךסוףסוףאשרהעליוןהמשפט-ביתבנין!כן.הרוסיםבמגרש-העליון

!וקצףבזיוןוכדי;רוטשילדממשפחתנדבהבכסףלאאם,ונבנההולךהואמיבכסף

מוטההשופט
ביסלי זרועשהיאכשםואוטונומיתנפרדתיחידהלהיותצריכההמשפטבתימערכת

צידוקשוםאיןהדברכךואםברייתהמטבענפרדתלהיותחייבתהיא.נפרדתשלטונית
קושיכלרואהאיני.המשפטיםבמשרדרבותיחידותמיניאחתיחידהתהיהזומדוע
צריכהשוומשוכנעאיניאך,כהןבנימיןהשופטשהזכירהפרלמנטריתהאחריותבדבר
.המשפטבתיפעולותעלהיומיומיהממונהאינוהוא.המשפטיםשרשלאחריותולהיות
נושאהמדינהשמבקרכמובדיוקפרלמנטריתבאחריותלשאתיכולההזוהיחידה
באחריותנחמאהמדינהומבקרהמדינהביקורתלענייןועדהיש.פרלמנטריתבאחריות

תישאלאהמשפטבתימערכתמדועסיבהכלרואהאיני.הזוהועדהבפניפרלמנטרית
בתישהנהלתמצביתכןלא.ומשפטחוקחוקהועדתנניחבפניפרלמנטריתבאחריות
המציאות.המשפטיםמשרדשללשיקוליםשכפופהתקציביתמסגרתהיאהמשפט
בתחתיתתקציביתמבחינהעומדת,המשפטבתיוהנהלתהמשפטבתישמערכתמוכיחה
הוא,המשפטיםשרהיהעודרוזןכשפנחסשנה30-כשלפניאשכחלאאני.הדרגה
שישבוכפיובאמבטיותבחדריםיושביםאביב-בתלהמשפטשבתיקורהכיצדנשאל
משפטביתלהקמתתקציבלישאיןרואהאנישנהכל"-ענהרוזן.הלוייהודהברחוב
ליאק-ליאומרוהוא(.קפלןאליעזרהאוצרשר)לקפלןפונהאניפעםכל,אביב-בתל
כפימשפטבתיבהרבהיושביםועדייןשניםגביעלשניםישבוכך."לומאמיןואני,כסף

התקציבשלחלקאותועלשולטתאינההמשפטבתימערכתגם,למעשה.שיושבים
תאושר,המשפטלבתיהדרושההוצאהשכליורעאני.המשפטים'ממשרילההמוקדש

ועלהאוצרשלאלא,המשפטבתישלעובדשאינו,החשבשלרצונולפיתאושרלאאו
היוםהיש,הדרגהבתחתיתעומדתבבנייניםרקלאהמשפטבתימערכת.דבריישקפיו
היוםהיאהמשפטבתימערכת?במחשובצובדאינואשרכלשהואממשלתימשרדעוד

בתישמנהלבעיתונותפורסםלאחרונה.לצעוקיכולהלאשהיאמשום?מדוע.היחידה
המשולמותההוצאותאתלצמצםהמחתייםהמשפטבתילנשיאיהורההמשפט

דק-שעורךיודעאנימנסיוני.פליליםבענייניםנאשמיםעללהגןממוניםדין-לעורכי
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בידםאיןאשרבפלילייםונאשמיםאסיריםלייצגמינוילקבלמוכןאינועצמואתהמכבד
.הללוההוצאותאתלצמצםומורההמשפטבתימנהלבא.המשפטבהוצאותלשאת
למרותואצלנומתמדתבעלייהנמצאזה"פריט"כולובעולם?הזההדברהיתכן

."כסףליאין"אומרשהחשבמשוםצודלצמצמורוצים-ביותרקטןהואזה"פריט"ש
דבריםישהיומיוםבחייאך,דרושמהשיודעתהיאהמשפטבתימערכת,יתכןלאזה

איןהמשפטבתישלמערכתמשום,בהםלטפלאפשרותואיןבעבודהפוגעיםאשר
משפטבתישמנהלצריךלדעתי.עצמאיתיחידהאינהוהיא,שלההתקציביםעלשליטה
משתיאיזו.אדמיניסטרטורגםיהיההזההאישאםיהיהטוב.מעמדבעלשופטיהיה

איני-אדמיניסטרטורשיהיהאודגולמשפטןשיהיהיותרהחשובההיאהתכונות
,המשפטביתצרכיאתיודעששופטמפניכלראשית.שופטלהיותחייבהואאך.יודע
תקנותבענייןלמשל,משנהחקיקתלענייןגםויתכןדבריםהרבהליזוםצריךגםהוא
שלכללימנהלאבל,פוליטיתמשרהזו-רופאשאינובריאותשרלהיותיכול.דיון

בתימערכתשלכלליבמנהלמדבריםאנווכאן.רופאלהיותלאיכוללאהבריאותמשרד
ביתתיקעל,פעוטדברעללחמתישנה30מעלאני.שופטלהיותחייבוהואהמשפט
שהיוכפיבדיוקמתנהליםהדבריםזהבעניין.בושידוןמנתעללשופטהמוגשהמשפט
שלמהערבוביהשכולו,לעבודהכזהתיקלקבלמסוגלהייתילא.העותמאניתבתקופה

כזה"מסודרתיק"אך.התיקאתלסדררקשעותגביעלשעותלילקח.המסמכיםבלשל
יקבלששופטלמצבהגענולאשנה30שלבתקופהוכך-מסויםסכוםלעלותצריך
ראוידעתילפי,לסיכוםלכן.כאלהרבותדוגמאותעודויש.לשמווראוימסודרתיק

.עצמאיתמערכתתהיההמשפטבתישמערכת

עתו-בןהדסההשופטת

לדבררוציםאם.הנושאיםמשארבנפרדהתקציבנושאאתלראותאפשרותשוםאין
ואנירחבהיותרהרבהבמערכתמדובראזכי,המשפטיםממשרדהתקציבניתוקעל

כיום.המערכתועצמאותהמשפטבתימנהלמשרתעומדתהענייןשבמרכזמסכימה
נשיא.2;המשפטיםשר.1-אנשים2-לענייניתבפוףהמשפטבתישמנהלהואהמצב
שלבאחריותורבהבמידהתלויוזה,כךהיהתמידלאזהבעבר.העליוןהמשפטבית
עצמםאתראושלאהעליוןהמשפטביתשלנשיאיםהיו.העליוןהמשפטביתנשיא

Chief'-כ Justiceביתנשיא-בחוקמוגדרשהתפקידכפיעצמםאתראואלא
עלממונההעליוןהמשפטביתשנשיאכתובלאבחוקמקוםבשום.העליוןהמשפט

טענותבעברהיו,פורמליתמבחינההממונההואהמשפטיםושרהיות.המשפטמערכת

הטענה.הפעילותמןנתחלעצמםלקחושלאהעליוןהמשפטביתשלנשיאיםכלפי
טענותבאו,לימים.המשפטיםשראת"לאזן"ויותרפעיליםלהיותצריכיםשהםהיתה
יותרעצמואתרואהובכוחשבפועלהעליוןהמשפטביתשלנשיאשיש,אחרמכיוון

ממונהבעצםמיהיוםיודעיםשאיןכךכדיעדהמשפטבתימערכתעלכממונהמידי
הית.המשפטיםשראוהעליתהמשפטביתנשיא,המשפטבתימערכתעליותר

אלהמשניאחדכלשלבאישיותרבהבמידהתלויהדבר,מוגדריםלאוהדברים
זהאנשיםלסוגאו,אחראוזהלאדםהמערכתשלהכפיפות.ביניהםהיחסיםובמערכת
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חושבתאני.התפקידיםאתשממלאיםבאישיםותלויהלחלוטיןמקריתהיא,אחראו
.המערכתבעוכריהיא,מקרידיעניץאלא,קבועהבלתיהיותהמפאת,הזאתשהכפיפות

בתימנהלשלהתפקידמרכזיותעםאחוזבמאהמסכימהשאנילכךאותימובילזה
חושבתואיניאדמיניסטרטיביתפקיד,המשפטבתימנהלבתפקידרואהלאאני.המשפט
"השר"להיותצריךהמשפטבתימנהל.המשפטיםלשרכפוףלהיותצריךשהוא

שלמנהלצריך,המשפטלבתיאמתעצמאותרוציםאם.המשפטבתימערכתעלהממונה

מיניסטרלהיותחייבשהואבזהאומרתלאואנימיניסטריאלימעמדיהיההמשפטבתי
שאינםבממשלהענייניםמאודהרבהיש.הממשלהישיבותבכלולהשתתףבקבינט
וחירותשלוהמעמדמבחינת,אבל.שםיישבשהואבזבוזוזההמשפטלבתינוגעים
שלאחושבתאני,כפוףהואולמימדווחהואלמיוהשאלהבמערכתושליטתופעולתו

לפעוליצטרךולאולכנסתלממשלהישירצינורלויהיהכןאםאלאממששלשינוייבוא

.פוליטיתאישיותשהואשרדרך
מפניאלא,לתפקידמתאיםשהואמפנילאשרמתמנהשלעתיםיודעיםאנחנו

כלקודםמדובר.התמונהמןחלקרקהואהתקציבבעינילכן.במפלגתו"לוהגיע"ש
.בזהזהקשוריםהמשפטבתימערכתועצמאותהשופטיםומעמד,השופטיםבמעמד
היא.המשפטיםממשרד,הכפיפותמבחינת,מנותקתלהיותצריכההמשפטבתימערכת
אתימלאהמשפטבתישמנהלאפשרותרואהלאאני.נפרדתיחידהלהיותצריכה
אולאדםכפוףהואעודכל,השופטיםמעמדולטובתהמערכתלטובתכראויתפקידו
רקלאידועלשיהיהוצריךשופטלהיותצריךהמשפטבתימנהל.אחריםלאנשים

אתלמלאיוכלשהואכדיומקצועייעילאדמיניסטרטיביגוףאלא,אהדאדמיניסטרטור

השלטוןמערכותאלהמשפטבתימערכתשל"הפה"להיותצריךהוא.תפקידו
.אחרפוליטיאיששלתיווךבלי,האחרות

דרור-בןמרדכיהשופט

זכאיואזרהאזרהשכלעלינומקובל.במקצתשונהמזויתלבעיהלגשתמציעאני
בדיןזוכיםאיךעצמנואתשואליםכשאנו.צדקדיןששמו"המצרך"אתלושיספקו

אבל.טוביםושופטיםטוביםלחוקיםהיאשהכוונהלנונראהראשונהבמחשבה,צדק
קרקעעלפוחתיםהתיאורטיותהמחשבותשל"האולימפוסממרומי"יורדיםכשאנו

כאשר.התקציבדווקאהוא,אחריםמגורמיםפתותלאהשובשגורםמתברר,המציאות

עלמתלונניםהאזרחיםוכאשדלמשפטתורושיגיעעדרבותשניםלהמתיןחייבאזרח
מסתתרתאלהטענותמאחורי.דווקאלחוקיםאולשופטיםמתכווניםלאהםהדיןהלנת
במדינההרשויותחלוקתאתבוחניםאנואם.מספיקתקציבהעדרשלמעציבהעובדה

מהרשותנפרדותהמחוקקתוהרשותהמבצעתשהרשותלדעתניווכח,נאורהדמוקרטית
השפעהיש,האוצרמשרדבעיקר,המבצעתלרשותשבארצנולזכורצריךאך.השופטת
המשפטעלמשפיעהדברמיד,ידואתקופץהואאם.במדינההמשפטעלעצומה

תביעותלהגשתהמביאיםרביםחוקיםמחוקקתהיאכאשרהכנסתגםכך.במדינה
עומדתאינהזושאלה?הזהכנטללעמודיוכלמיהיאהשאלה.המשפטלבתיחדשות
שופטיםמספיקיהיושתמידבהנחההחוקיםאתמחוקקיםהם.המחוקקיםעינילנגד
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לתקופהלחזורמבקשאני,דוגמאלתתכדי.במשימהלעמודשיוכלואמצעיםומספיק

ובקשתיהמשפטיםבמשרדהחקיקהלמחלקתפניתיאז.המשפטבתימנהלשהייתי
גםאלאהמדינהתקציבעלמשפיעותהתוצאותכיצדרקלאיאמרחוקהצעתשבכל

הנעשההצדקדיןשמבחינתהיאהפשוטההאמת.השפיטהמערכת_עלמשפיעזהכיצד
גדלואתקובעמיעצמנואתלשאולצריכיםואנחנועצומההשפעהלתקציבישבמדינה

מיבידי,והיאהשנייההשאלהנשאלתזובשאלהשנדוןלאחר.זהתקציבשלוהיקפו

.להיעשותצריכההיאוכיצדהתקציבחלוקתלהיותצריכה
בתקציבשמטפליםהגופיםכלאצלמוחלטכמעטעיוורוןישהראשונההשאלהלגבי

צרכיהשלומהותיתענייניתבדיקהנערכהשלאמכךנובעהעיוורון.המשפטבתישל
היהלאהאוצרמשרד-כזהמקיףסקרלערוךביקשנוכאשר.המשפטבתימערכתשל

שלפיהומכניתסתמיתדרךננקטהלכן.זולמטרההדרושהההוצאהאתלאשרמוכן
קובעהמשפטיםושר,המשפטיםמשרדמתקציבחלקהמשפטבתיתקציבאתרואים
כשלעצמההזאתההנחיה.וכדומה%40-ו%60להתחלקצריךשזהכלליתהנחיה
אתרואים.המשפטבתימערכתשלהצרכיםכלפיומעמיקהרציניתגישהשאיןמלמדת
300-בצורךלנויש"-אומרים.פקידיםשלמערכתזוכאילוהמשפטבתימערכת

הגישה."משבורות300שלתקציבלהםניתןולכןשופטיםאותםמבניםשאנופקידים

המשפטבתיהנהלתששמואגףביןחלוקהישגםולכןעובדיםמספרשלגישההיא

מכוונתהמשפטבתישהנהלתהיאהתוצאה.המשפטיםמשרדהנהלתששמוואגף
,בעיותיההםמה,בשפיטהמטפליםכיצדהדעתאתלתתמבלימנהלצרכילסיפוק
.השופטיםשלאלהובעיקר,וצרכיהתפקידיה
להבהיריש.ומיוחדיםשוניםתקציבייםצרכיםישהמשפטבתילמערכת,לדעתי
שוטףידערכישת:בכךהכרוכיםהתהליכיםכלעל,השיפוטיהתפקידמהותאתתחילה

לא.הדין-פסקיועריכתהמשפטיותהטענותבדיקת,השיפוטיהחומרהכנת,ומתחדש

השפיטהעלולהמספיקזמןללא:בזמןכרוכיםשכולםענייניםשלמקצתםאלאמניתי
פקידיםשלמלאכתםאינההשיפוטמלאכת.צדקדיןיעשהולאמטרתהאתלהחטיא

איןאבל.פקידיםכדיןהשופטיםדיןאין.שעתםמכסתאתלמלאבוקרכלהמתייצבים
ושלארמהבעליפקידים,מתמחים:נוספיםתפקידיםממלאישלבחיוניותםגםלזלזל
אלולשאלות.הולמיםמבניםכגוןאחריםובמתקניםבספריותהצורךאתלרגענשכח

בתימערכתהיוםשעדלזכורצריךלכךבנוסף.תקציביתמבחינהדעתואתשיתןמיאין
.המדינהקוםמאזהמצבוזההממשלהשלהעדיפויותסולםבתחתיתנמצאתהמשפט
,להשקעות,לכספיםזקוקאינושכאילו,הקטנים"המשרדים"מאחדהיהזהתמיד

שכאשרלומרעלי,רציניתלאהיאשהגישהכךעלמדבריםאנואם.הלאהוכןלפיתוח

המשפטבתימערכתלרשותשעמדהתקציב,המשפטבתיכמנהללתפקידינכנסתיאני
התקציבאתלעלותהאוצרשרהסכיםספוריםחודשיםכעבור.שקליםמיליון63היה
שקודם,מלמדתקצרהתקופהתוךהתקציבשלההכפלה.כמעטשקליםמיליון115-ל

גישהחסרהערייןהיוםאף.המשפטמערכתשללצרכיםרציניתבצורההתייחסולאלכן
.אלהלצרכיםומקיפהמעמיקה

שהממשלהתקציבבאותועושיםמההיאבהלגעתרוצהשאניהשנייההנקודה
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לגבידעהתהיהלאשלשופטיםיתבןלאלדעתי.המשפטבתילמערכתלהעניקהואילה
לחלקרוציםהםניצרלדעתםנשאלולאהשופטיםפעםאף,אבל.התקציבחלוקתאופן

לגבידעהתהיהשלשופטיםחשוב.תיקוןדורשאשרמעוותדברוזה,הללוהכספיםאת

ההוצאותמה,ומצרכיומניסיונו,יודעכמוהםמי.אחראוזהתקציביסעיףשלחשיבותו
.אחראוזהנושאלגביהנדרשותהאמיתיות

להיותיכול.אישייםולאמוסדייםפתרונותלחפשצריך?התקציבאתלקבועצריךמי
בנושאיםהצעותתגישהעליוןמשפטביתשלוועדהאוהעליוןהמשפטשבית

נשיאלהיותיכול.לבדוהוא,העליוןהמשפטביתנשיאדווקאלאואך,תקציביים
חשוב.בכךירצהשלאנשיאלהיותיכול,אלהבבעיותהטיפולבסמכותשירצהמתאים
שופטימתוךחבריםקבוצתאוהעליוןהמשפטביתלהיותצריךוהמוסד,מוסדשיהיה

שצריךלטענהכעת.וחלוקתוהתקציבבדיקתלצורךשיתמנוהעליוןהמשפטבית
זוטענה.הכנסתכלפיהמשפטבתימערכתבאחריותשיישאבממשלהשרשיהיה

מכךמתעלמיםווטענההטוענים.לשופטיםזוסמכותשימסרויתכןשלאאומרת
חריגכעלמסתכליםעלינודווקא.הפוכיםפתרונותישבעולםשונותשבארצות
אחרותארצותבהרבה.זומבחינההמשפטבבתישולטהמשפטיםששרכששומעים
בקשר.המבצעתהרשותשלשרבידיולאהשופטיםבידינמצאותוההכרעההעצמאות
מפנירקשנולדיצורהואהמשפטבתישמנהל,לינראההמשפטבתימנהללתפקיד

ביתונשיאהמשפטיםששרשפירושה,באוץהמשפטבתיבמבנהשקיימת"הדואליות"
להיותצריךהמשפטבתימנהלמינוילכן.יחדיולפעולצריכיםתמידהעליוןהמשפט
.בהסכמה
יהיהלאהמשפטבתימנהלשמינויהיתההתפיסהארוכהתקופהובמשך1988עד
.המשפטבתיבהנהלתשצמחואנשיםמתוךלהיותצריךאלאעצמםהשופטיםמקרב
אתלבצעצריכיםוהיוהמשפטיםלשרבטבורםקשוריםהיוהמשפטבתימנהלי,ככאלה

צרכיהבסיפוקתפקידםעיקראתראוגםהם.עליהםממונההמשפטיםששרהתפקידים
השופטיםשלוצורכיהםדרישותיהםמילויבחשיבותוהמעיטו,המערכתשלהמנהליים

בתימנהלשהייתילפנירבותשנים.מוטעיתהיתהזותפיסהלדעתי.עצמהוהשפיטה
לוולתתזהתפקידלהגדירהצצתיובוהעליוןהמשפטביתלנשיאתזכירכתבתיהמשפט
שלשופטלהתמנותצריךהמשפטבתימנהללתפקיד,לדעתי.יותרומכובדרצינימעמד
האישיהיהלאהוא.במשולשהקדקודיםאחדאתיהווהוהוא,העליוןהמשפטבית

.השלושהמתוךאחדיהיהאלא,העליוןהמשפטביתונשיאהמשפטיםשרשלהמבצע
המשפטלביתתועברנההמשפטיםלשרשנתונותמסוימותשסמכויותסברתילכךבנוסף
המשפטביתבהחלטתשיתמנושופטיםלידיאלא,עצמולנשיאדווקאלאו,העליון
שבהםשונותמארצותדוגמאותמספרעמדועינילנגד?כךלהיותצריךזהמדוע.העליון
הצעתאתקובעיםהשופטיםשבה,עליוניםמשפטבבתיתקציבלענייניוועדהישנה

.המשפטבתישלהצרכיםאתוכמובןחלוקתוואתהתקציב
אחדבקנהיותרעולה(אחראוזהמאישלהבדיל)למוסדותפקידים,סמכויותמסירת

במבחץלעמודיוכלוכאלהכללים:ובעיקרדמוקרטיתבמדינהמתוקניםכלליםעם
התפקידממלאשלואישיותוכישוריו,נטיותיולפיותפוריםגזוריםיהיולאאםהעתים
.מסויםבזמן
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המשפטתבהימקצועימשפטיבמנהלהצורךעל

מנהלבהקמתצורךישהאם.מקצועימשפטימנהלשלמסגרתאיןהמשפטבבתי.ש

המינויםעלאחראילהיותצריךלדעתךומיבהקמתוהקשייםמהם,כזהמקצועימשבטי
?המשפטבתיבמערכתהמנהלנים

עתו-כןהדסההשופטת.ת
עלרעהמילהאףלומרמבלי.הפקידותהיאהמשפטמערכתשלהבעיותאחת
מערכתניהול.לתפקידםהוכשרוולאהוסמכולאשהפקידיםלזכורחשוב,הפקידים
מקצוענותשלשיטהבעולםשביתהלהקנתההיום.ביותרמסובךדברהואמשפט
אותושלומדיםמקצועזהו.משפטימנהלשלמקצועהתפתהב"בארה.הזהבשטח

ניוםישלכךמעבד.ודוקטורטיםתאריםבזהעושיםואנשיםבאוניברסיטהבפקולטות

הצדאתלבחוןשתפקידוב"בארהכוהבמכוןישבתי.זהבתחוםמיוחדיםמכונים

,המשפטבבתיהמציאותלאורתיאוריהכלבוחניםהם.הפרקטילצדבהשוואההאקדמי
עלמליםלהרבותצריךלא.עצמםשיפורעלעובדיםהזמןוכלסטטיסטיקותמקבלים
היא.במדינהמסובכותהכיהמערכותאחתהיאהמשפטבתימערכת.הענייןחשיבות
במערכת,"העושים"שהםאנשיםשלקבוצהישראשית.שונותדיסציפלינותשלמפגש
מסוגעובדיםהם,רגיליםעובדיםשלקבוצהלאשהםהשופטיםקבוצתואלה,הזאת
זהו.בסכסוכיםשיפוטיתהכרעההואהשרות.לאורחשרותלתתצריכיםאשר,מיוחד
ככל.המשפטלבתינגיעהבושאיןבחייםתחוםשוםהיוםלךאיןכיביותרחשובשרות

עצוםבמגותהקורהלעובילהיכנסנדרשיםהמשפטבתיכןתקיןפחותבמדינהשהמנהל
השיפוטיותההכרעותולא,צים"הבגלאהואברחובלאזרחשכואבמה.ענייניםשל

שהםהשרותאלא,המשפטביתשלהראווהחלוןשזהלמרות,התיאורטייםבעניינים

ביתאולםהיאהדיסציפלינותלמפגשהדוגמא.המשפטמבתיאחדבכלמקבלים

מצד-כניסותשלושעםמפגששזהאביב-כתלהמשפטביתבאולםכמו.המשפט

מערכתכך-השופטיםאחדומצד,הקהלאחדמצד,והעציריםהמשטרהנכנסתאחד

.לארגןצריךזהואתשוניםמכיווניםשמגיעותדיסציפלינותשלמפגשהיאהמשפטבתי
להתחיליהיהשאפשרכדיבסדרלפעולצריכיםוגופיםמוסדותכמהרשימהערכתיפעם

הדין-עורך,העציריםליווישלהמכונית,הדוארפקידיאתכוללתהרשימה.פלילימשפט
כדיתקינהלאכצורהשיפעלאחדבורגמספיק.והמתמחההמזכיר,הכלליתוהתביעה

בליהמשפטמערכתאתלנהלאפשריבלתישלנובעידןלכן.תפעללאכולהשהמערכת
.הפקידיםאחרוןעדהפקידותכלשלהתמקצעותובלימקצועיתהנהלה
:בהסקימשההשופט

ראיתיאני.כתבניתמהזמןלפניקיבלהעליקהמשפטכיתנשיא.דוגמאלתהברצוני
.אחרתכתבניתמכל5-ו4פימדפיסההיא.יתוארלאזה.עובדתהזאתהבחורהכיצד
הנשיאאתשאלתי,התפקידאתלהחליףעומדתשהיאושמעתיזמןוכךכךעברכאשר

תברחהזאתהבחורההרי,לנשיאאמרתי.ח"ש1100אמרהנשיאאז,משכורתהמהי
יכוללאואניבתקןקבועזה,לעשותיכולאנימה":ליענההוא.במקומהארבעותצטרך
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אתשממחישהדוגמאשובזוהי."יותרהרבהלהנותןהייתישברצוןלמרותלהלהוסיף
.התקציבבעיית

:דרור-בןמרדכיהשופט

מזכיריכולל,כולםהעובדיםשכלהוא,עליהםלהצביעצריכיםשאנוהדבריםאחד

וועדותידי-ועלהמדינהשרותנציבותידי-עלמתקבלים'וכוכתבניות,המשפטבתי
שלנציג,השרותנציבנציגיושבהאלהבוועדות.המדינהשרותנציבידי-עלשמתמנות

בוועדהיושבלאשופטלמשלכך.שופטאףאיןאבל,העובדיםנציג,ממשלהמשרדי
תקציביםבהעדררקמדוברלאלכן.משפטביתמזכירלמשרתלמנותמיאתשמחליטה
צריכים-מכולםיותר-שהםלשופטיםדעהוכותמתןבאיגםאלא,מספיקים
הגישהעללהצביעכדי.השיפוטיהמנהללאנשיהדרושותהתכונותעללהצביעויכולים
.דוגמאאתן,הםענייניהםלגבידברלומרזכותכלאיןלשופטיםפיהשעלהזאת

שלמזכירלבחירתבקשרשישבהלוועדהלהצטרףניסיתיהמשפטבתימנהלכשהייתי
שליהמועמדות.המשפטיםמשרדשלכנציגוזאתאביב-בתלהמחוזיהמשפטבית

אבל,מקצועימנהלצריכיםאנו.משהומלמדהזההעניין.שופטשאניהטעםמןנדחתה
.השפיטהמערכתעצמאותוהוא,קודםדברנושעליוהמכשולעללהתגברצריכיםקודם
מבקרמשרד.המדינהלמבקרזומבחינהדומהלהיותחייבתהמשפטבתימערכתלדעתי
.המדינהמבקרמשרדשלהעובדיםיהיומישקובעוהואהואפקידיואתמקבלהמדינה

קדימהאחדצעדעודלעשותצריכיםמקצועיתפקידותשלהכשרהעלמדבריםאנואם
או-להחליטהסמכותאתלשופטיםלתתצריךהעובדיםשיוכשרושאחריולומר
.לתפקידלהתקבלראוימי-בהחלטהלשתפםלפחות

בישראלהשפיטהבמערכתהשופטיםמספרעל

העומסעלנקלבכךוהאםהמשפט-בתיבמערכתהשופטיםמספראתלהגדילישהאם.ש

?הקים

כהןבנימיןהשופט.ת
קצתבושישבעצמולחשודצריךמאתנואחדוכל,בעצמיחושדאנילשעברכשופט

היהשאפילולומרלעצמימרשהאניכןפיעלאף.מקצועיאיגודשלהצרהההשקפהמן
השופטיוקרת.מדייותרהשופטיםמספראתלהרבותטובלאעדיין,מוגבלבלתיתקציב
והיוקרה;פוחתתהיוקרהכן,גדלשמספרםכגל;השופטיםשלהכוללבמספרגםתלויה
גםתלויהשהיוקרהראיהרוציםאתם.בומעונייןלהיותצריךהציבוראשרנכסהיא

באופןשונהאינוהעובדתימעמדם,שופטיםאלפייששבה,באירופההנה?במספר

קטןהשופטיםמספר,סכסיות-האנגלובארצות,זאתלעומת;פקידיםממעמדמשמעותי
בפועלהעוסקיםאדם-בניהמוניהללובארצותשישמובן)ומיוחדנעלהומעמדםביותר

על"נהרג"אשר,שלנוהעליוןהמשפט-ביתוהנה.(אחריםשמותנושאיםאך,בשפיטה
.12ולא15יהיהשהתקןכדי,שלולתקןשלושה,שניים,שופטאפילויוסיפושלא
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המשפטלבתילהתירהוא,העומסלהקלתהפתרונותשאחדלומרההקשרזה
מצאובעולםשהפרלמנטיםכמו,שופטיםשאינםאדם-לבנימסוימותסמכויותלהאציל

להשלמתמשנה-חקיקותלחוקקמקומיות-ורשויותלשריםסמכויותלהאצלתהפתרוןאת

הרימטעניאינוזיכרוניאם.מילויגםהצריכותכמסגרותבימינוהבנוייםהחוקים
אחרי,והלה;("האמיתי"השופטלענייננו)הפרטוראלבאהיההתובע,הרומיבמשפט
אלוהמופניתהפלוגתאותאתהמתארת"פורמולה"מנסחהיה,הגרסאותאתששמע

.(מושבעמעין;"אמיתילא=שופטלענייננושהוא)"יודקס"המכוניםמאלהאחד
לפסוקעליוכיצדלוומורה;לאמתן,העובדותאתלבררליודקסמורההיתהוהפורמולה

בירורכאשראו,אחריםאואלהממצאיםיעלההעובדותבירורכאשר,הדיןמבחינת
.ממצאלהעלותיצליחלאהעובדות
כדי,דאזהרומיהמשפטושלדהיוםהפרלמנטיםשלהללוהדוגמאותעלמצביעאני
פלוגתאותלהעבירהמשפט-לבתילהתירלאטלאטצריךמבוקרתשבצורהלומר

אשר,אחריםמתאימיםמקצועותובעלידין-לעורכיאולי:אחריםלגופיםעובדתיות
."שופט"יהיהלאאךאותםיכבדאשרתוארתמורתקצובותלתקופותלהתנדבייאותו

בויסקימשההשופט

במדינתהשופטשלשמעמדוסבוראיני.כהןבנימיןהשופטעםדעיםתמיםאיני
,הפסיקהבטיבכלקודםתלויהשופטשלמעמדו.השופטיםמספרפי-עלנקבעישראל

יש."בסכסוכיםהכרעה"כאןאותושכינינוהשרותאתלהגישיכולהואמהירותובאיזו
,לינדמה.וכהנהכהנהועודלתפקידהתאמתו,השופטהתנהגות;כגוןמשתניםעוד

כשאנותמיד.המעמדלצורךמינהנפקאאין,שופטים450אושופטים320יהיושאם
אצלזהאיךולבחוןלהשוותמבקשיםאנו,עבודהוצורתהשופטיםמספרעלמדברים
אסבירואנימאחריםללמודיכוליםזהבענייןשאנחנומשוכנעאיני,ראשית.אחרים
,אחרתגישהעם,אחרתעולםהשקפתעם,אחרטמפרמנטעם,אחרעםאנחנו;מדוע

הנהאומריםאז,לאנגליהעצמנואתלהשוותרוציםאם.אחרתמסורת,אחרתעצבנות
000,20שיששוכחיםאך"'בנץבקווינס"שופטים87הכולבסךישהגדולהבבריטניה

כיצד,זהחשובשיותרמה.השרותאתלציבורמגישיםאשרמקצועייםלאשופטים

לשאלותמתנגדשמישהושמעתילאפעםאףבאנגליה.המשפטבביתנעשיתהמלאכה
במשפטהייתיפעם.אחרתמתנהלזהאךהתקנותאותןשםיש,זורםהמשפט.מדריכות

בעדותדקותשבעהעידההדוכןעלעלתההנאנסת.השעוןעלוהסתכלתיבאנגליהאונס

כשעורךאצלנוזאתלעומת.חוזרתחקירההיתהולאנגדיתבחקירהדקותארבע,ראשית

שנייהפעםקרבןהופכתהנאנסת,השרווליםאתומפשיללושישהזכותאתמנצלהדין

זהבגרמניהגם.שעותגביעלשעותלוקחוזהלמופקרתאותההופכים,המשפטבבית
לשבתפסולהואאובמשטרהבחקירהשנמסרהעדותראההשופטאםאצלנו.אחרת

הראיותכלעםהתיקאתמקבלהשופט,בגרמניה.עדויותראהכברשהואמשוםבדין
הןשהשיטותספקאיןובכן.השאלותאתשואלאשרוהואלוהכיןהחוקרשהשופט

ולאמגרמניהלא,מצרפתלאדוגמאלקחתאפשרשאיהיאמסקנתילכן.אחרות
שבמדינתבמצבנמצאיםאנו.שקייםמסויםציבורעםעובדיםשכאןמשום,מאנגליה
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שובזה?כאלהמספריםישמדינהעודבאיזו.בשנההליכים000,800-כמוגשיםישראל
תיקים804000-השאתאומריםמכןלאחר.אנחנוכאלה-שלנוהאופישלצניין

השופטיםמספרביןשהפרופורציהבמצבנמצאיםאנו.שופטים320לגמורצריכים
בצורהעולההתיקיםמספר,כלומר.פרופורציונליתלאבצורהגדלההתיקיםומספר

.קטןשינויעםרקאושינויללאשניםבמשךשנשאראוהשופטיםומספר,מבהילה
למחלקת1987-באו1986-בבאנגליה.התיקיםכלאתלהספיקאפשראיכאלהבנתונים

נגמרול"הנהחיקיםמספרמביןכמה.תיקים000,731שנהבמשךהגישו"בנץקווינס"ה

או"סוליסיטרס"השלבמשרדיהםנסתייםהיתר,דין-בפסקינסתיימו%2.1?דין-בפסקי
מובילזהכל.בביטוליםאובפשרותמסתיימיםמהתיקים%40בערךאצלנו.הרשםאצל

זהכיצדאצלנולהשליךמנתעלאחרותממדינותללמודיכוליםשאיננולמסקנהאותי
דוגמת,אחרתלמדינהעצמנואתלהשוותרוציםמספריתמבחינההיינואם.להיותצריך

שופטים1700שללמספראצלנולהגיעצריכיםהיינואז,האיחודלפניגרמניה
יכוליםשאיננוהואאומראניאשרכל.(בגרמניההאוכלוסייהלגודלפרופורציונלית)

מספריש?הדרךזאתבכלמהי.אצלנושקורהוממהנתוניםאנחנובוהמצבמןלהתעלם
:שלושעלאצביעואנידרכים

הרחבת.המשפטלביתבכלללהגיצצריכיםשלאדבריםהרבהלהפחיתכלראשית
השופטעםדברתיזהעל.הריןסדרישלרדיקלישינויזההשניהדבר.המנהליהשיפוט

מצוינתהיאהאדוורסריתוהשיטהנגדיתחקירה,למשל.שנה20לפניעודזוסמןהמנוח
.הזהברברלרעהשימושקייםאצלנואך,באנגליהכמונכונהבצורהמופעלתכשהיא
אנחנושוב.מעטיםלאושופטיםשופטיםמלהוסיףמוצאאין-השלישיתהדרך

היינושאנחנוכפייישארהמערכתשלשהשםרוציםאם.תקציבלשאלותכאןמגיעים

שבמקוםמזהנרתעאינני.יחדגםהדרכיםבשלושתללכתאלאמוצאאיןשיהיהרוצים
מספרהגדלתבעדאניולכן,זאתדורשתהמציאותכאשרשופטים650יהיושופטים320

:אחדנתוןעוד.למעמדויוסיףרקזה,השופטשללמעמדולחשושמהאין.השופטים

דין-ופסקיההלטות270-ל220ביןלכתוב,השונותבמדינות,לשופטיםיוצאב"בארה
אבל,שופטיםשלרציניתהוספהבעדאנילכן.יותרהרבהזהשאצלנולינדמה.בשנה

ענייניםהעברתלמשלנוספותדרכיםגםויששהזכרתיהאחרותהדרכיםמןלהרפותלא
שעדיףנושאיםהרבהיש.נרתעאינימכךגם.הדיןבעליהסנמתללאאףלבוררות
.משפטבביתמאשרבבוררותשיידונו

עתו-בןהדסההשופטת

אוהיוםשישמסהשופטיםיותרצריךאםהישירהלשאלהלהתייחסיכולהלאאני
אחדשאףמשוםיודעלאאחראחדואףיודעתלאאני.יודעתלאשאניהיאהאמת.לא
אךהבעיותמשארבמנותקהשופטיםמספרבענייןלדוןאפשראי.בשטחזהאתבדקלא

שהואהשרותאתמקבלאינושהציבורבגללהן,ביותרעגומההיאהסופיתהתוצאה
לבתי"רספקט"לושישמשוםמספיקצועקאינוהציבורדעתיולפי,לקבלצריך

לצעוקהיהצריךהציבור,הארוכהההמתנהולפיהתוצאהשלפיחושבתאני.המשפט
הזאתהתוצאהאםנבחןלאעוד,לכךבנוסף.המשפטבביתמקבלשהואהשירותסוגעל
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השופטיםמספרדעתילפי.המרכיביםשארידי-עלאוהשופטיםמספרידי-עלנגרמת
אשוהמערכתשלתכנוןלהיותצריךכלומר,"שיפוטיתאדמיניסטרציה"לנושאהוא
הנחוציםהשופטיםמספראתגםאלא,הנחוציםהפקידיםמספראתרקלאלכלולצריך

עוליםאלפימאותבאו.הקליטהבמשרדשקורהמהאתלדוגמאקחו.העבודההיקףלפי
שאיהוכח.הקיימתהפקידותעםהקליטהשירותיכלאתלתתשאפשרחשבוכולםאבל

ושםבגליםבאאשרחולףדברזהשקליטההואשההבדלאלא,טובשרותלתתאפשר
וזאתזמנייםעובדיםלקחתאפשראישופטיםאצל.שיעזרוזמנייםעובדיםלקחתאפשר
לבתישישהמיוחדהמעמד.המשפטבתיביוקרתהפגיעהוהיאנוספתבעיהויש.בעיה

טיב.נותניםהמשפטשבתיהשרותוטיבסוגשלישירהפונקצייההואבציבורהמשפט
אם.השופטיםבמספרוגםבאדמיניסטרציהגם,בפרוצדורהגםהוא,השארבין,השרות

,הצרכיםידי-עלמוכתבלהיותחייבהשופטיםמספראזי,טובשרותלתתרוציםאנו
לעודדשישסבורהגםאני.לדברמומחיםידי-עלשוטףבאופןלהיבדקצריכיםוהצרכים

אוסכסוכיםופותריםמזמנםשנותניםבדימוסשופטיםשללמשללשפיטהעזרהמתן
.בסכסוכיםיכריעודין-שעורכימכךחוששתאיני.דין-עורכישלעזרה

דרור-בןמרדכיהשופט
לנוברורראשית.ביניהםהמתאיםהאיזוןאתלמצואוצריךשיקוליםמספרישנם
הרבהישנם,זאתלעומת.בהםלדוןיכוליםמקצועייםשופטיםשרקנושאיםשישנם

אלנפנהאם.בהםלדוןיכוליםמקצועייםשופטיםשאינםמישגםוענייניםתיקיםמאד

המספראך.בשנהחיקים000ו800-לקרוב,תיקיםעודמתווספיםלשנהמשנה,השפיטה
כשאני.שהסתיימוהתיקיםמספראלא,שהוגשוהתיקיםמספרלאהואאותישמבהיל

עשר-שניםאחתבשנההספיקומהורואההעליוןהמשפטבביתהתיקיםמספראתבוחן

שלאשכמומפנימאדאותימבהילהזההמספר.נבהלאני,העליוןהמשפטביתשופטי
הנהדרהרופאשזהאומריםהיינוולא)ביוםניתוחים25ינתחרופאשכלרוציםהיינו
עלהמוטלתשהאחריותלינדמה,(ביוםניתוחים25מספיקשהואמפנישישנוביותר

.מספיקזמןובפרקהדעתביישובשידונווהכרחיפחותהאינההערכאותבכלהשופטים
מעורריםשלאמתפלאאני.קודםתיקשסיימולפניחדשתיקכלל-בדרךיתחילושלא
שצריךסבוראני.השופטיםשלקטןכהמספרבידי,שנסתיימוהתיקיםמספרעלצעקה
שופטיםידיעלשפיטהדווקאמחייביםשאינםבענייניםהתיקיםרובאתליטול

,דין-עורכישללהכרעתםאותםמלהעבירנרתעהייתילאאני.אותםולהעבירמקצועיים
כשנתמניתי.אחריםוהסדריםמוסדותמיניכלשלבדרךהן,בוררויותשלבדרךהן

.השופטיםמספראתלבדוקישבנו,המשפטיםשרידי-עלהמשפטבתימנהללהיות
תקניםהיו.שופטים30-כנתמנולאבפועלאולםשופטים263עלעמדשהתקןהתברר

ח.,החסרים30מונומכןלאחר.שופטיםמינוולא
~
24עודלנולהוסיףהסכיםהאוצרר

דין-ביתכולל)במערכתשופטים300-למעלמכהניםכיום.לתקןורשמיםשופטים
התיקיםמספר,זאתלמרות.למנגנוןפקידיםמספרעודהוסיפוכןוכמו(לעבודה

אםביןאחריםפתרונותעלהדגשאתלשיםישלבעתילכן.השתנהלאכמעטשנסתיימו
תיקיםשלהפנייהזהאםבין,השפיטהתהליכיוייעולהמשפטשיטתבשינויזה
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.השופטיםמספרשלמסיביתהגדלהעלהדגשאתלשיםאין.אחריםולגורמיםלמוסדות
ביתששופטימוכןבלתילינראהזה,העליוןהמשפטבביתהשופטיםלמספרבקשר

ישב"שבארהנכון.שופטיםעשר-שניםשלמוקפאמספרעלעומדיםהעליוןהמשפט

שיטתנואתלהשוותאפשראיאבל,הואאףקטןהלורדיםמספרובאנגליהתשעה
המשפטוביתערעוריםערכאתחסרה-זומבחינההלקויה-בשיטתנו.לשיטתם

.עליוןמשפט-ביתשלוהשנייהערעוריםערכאתשלאחת,פונקציותשתיממלאהעליון
המשפטביתשלבפועלכשופטכשנהבמשךבשבתי-להיווכחההזדמנותליהיתה
שלהעליוןהמשפטבביתיכירםלאשמקומםהתיקיםמספרהואניכרמה-העליון
יהיההתיקיםשלהרבבמספרובהתחשבבשיטהשינוייחוללאעודכללדעתי.המדינה

.שופטים15העליוןהמשפטבביתיהיואםהצרכיםאתהולםזה

המשפטבבתיהרפורמותעל

ומדוערפורמהשלסוגאיזה-כןאם.המשפטבבתיברפורמהצורךישהאם.ש
?המערכתכללשללתמיכהזכולאאובוצעולאהשניםבמהלךשהוצעוהרפורמות

דרור-בןמרדכיהשופט
מתנהליםכיצדלבדוקצריך,המשפטבבתיאמיתיתרפורמהעלמדבריםכאשר
רמתעלמדבריםאנו.רצוןמשביעתהתוצאהאםולראותהמשפטבביתמשפטים

יכוליםאנו,הרצויותהמטרותמבחינת.ומהיריעילשרותעלכמוצדקודיןהשפיטה
במקומות.בעולםאחרותמשפטמשיטותמשפטבתישלדוגמאותעינינולנגדלהעמיד

וכימשפטבתישלדרגותשלושישפיו-שעלאצלנושקייםכמומבנהאיןבעולםאחרים
כללדעתי.ערעורשלבדרךהעליוןהמשפטלביתענייןבכלכמעטישירותלהגיעאפשר

שבכךמשוםיועילולא,אחרתלמערכתאחתממערכתסמכויותהעברתשלההצעות
למהותלרדתצריךהפתרון.חומראותואחרתלמגירהאחתממגירההעברנוכאילו

צריךהשלוםמשפטביתתוכנםשמבחינתהענייניםמהםלשאולצריכה,כלומר;העניין
שביתהענייניםומהם,בהםלדוןצריךמחוזיהמשפטשביתהענייניםמהם,בהםלדון

ערכאתכגוןערכאהשחסרהלמסקנהנגיעאם.בהםלדוןצריךהעליוןהמשפט
לשאולצריכיםאנוכלקודםשינוילעשותרוציםאם.אותהלהקיםצריךאזי,ערעורים

.המשפטיתהמערכתשלהאמיתייםהצרכיםמהםעצמנואת
וראוי,שיימשךאסור,טובמצבאינוהנוכחישהמצבאומריםשאנומשוםדווקא

אני.הרפורמהשלתוכנהלגבי,פרקיםבראשיואפילומספרהערותשנעיררצוי.שיתוקן
המשפטבביתאתחיל.דרושההיאשטחיםובאיזההרפורמהלינראיתכיצדלומררוצה

כלומר,אחרותבארצותהמקובלבמובןעליוןמשפטביתבארץלנואיןלמעשה.העליון
היושבתערכאה,הלכותשקובעתערכאה.ברשותרקלהגיעניתןשאליהעליונהערכאה

אלאלבירורביותרהחשובהדבראינןשהעובדותערכאה,מלאבהרכבכללבדרך

שלאחת,פונקציותשתיממלאשלנוהעליוןהמשפטבית.חייםואורחותהלכותקביעת
רבבמספרהללוהפונקציותשתיכאשרערעוריםערכאתשלוהשנייהעליוןמשפטבית
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עלמדבריםאנואם.פרסונליתמבחינהגםחשובהדבר.בזוזומתערבבותמקריםשל
לשםשיגיעומספיקזהאין,המדינהשלברומההעומדיםבענייניםהדןעליוןמשפטבית

המשפטלביתזומבחינהשיעלולהםשראויראשונהממדרגהמקצועייםשופטים

גםשיהיוצריך:להגדירושקשהנוסףמשהוכזהלשופטשיהיהחשוב.העליון
לגביחייםותפיסתמעמיקותמחשבותלהםשישרחבאופקובעליאופיבעלימשפטנים

והכרעהביטוילתתיכוליםכלליתציבוריתשמבחינהמשפטנים.והמדינההפרטחיי
משפטלביתמתאיםואנושיאישיהרכבכזהו.בציבורשישנןוהמנוגדותהשונותבדעות

.מדינהשלעליון
להםשיש,המשפטניםמיטבאתהעליוןהמשפטלביתלצרףלהיותצריכההמגמה

וביןראשונהממדרגהמקצועישופטביןהמבדילהזו,הנוספתהיסודיתהתכונהאת

לאיכות,המשפטבשדה,והפרטהמדינהאתלהובילבידושישאופקיםבעלמשפטן
במובןעליוןמשפטביתשיקוםכךלידילהביאצריכהשלנוהרפורמה.יותרטובהחיים
אותןכליעברוואליהערעוריםערכאתגםשתהיהצריך.כעתמדבראנישעליוזה

הערעוריםלערכאת.ערעוריםכערכאתהיוםממלאהעליוןהמשפטשביתהפונקציות

שלשוניםבשטחיםשישנםביותרהטוביםהמחוזייםהשופטיםאתלמנותצריךהזאת

צמודיםלהיותובעיקרספציפייםמשפטייםבנושאיםלדוןיצטרכושהםמשום,החוק
שימשתיכאשרכילהזכירעלי.בזכותלהגיעניתןיהיהערעוריםלערכאת.לעובדות

ערעורלערכאתלשופטיםתקנים21להקציבהסכיםהאוצרמשרד,המשפטבתימנהל
ערכאתלהקיםכדידרושיםשיהיוהכספיםכלאתלהוסיףוכן,פקידים42שלבתוספת
שתשבארציתאחתערעורערכאתלהקיםיהיהשצריךהיתהההנחה.כזוערעור

.ראשונהערכאהשלהמשפטמבתיהערעוריםכליגיעוושאליהבירושלים
שלסוגיםשלושהלאמץאלאמנוסאין,הראשונההדרגהשלהמשפטלבתיבקשר

לולקרואלינוחהראשוןהסוג.ומחלקותאגפיםישנםסוגבכלכאשרמשפטבתי

אומחוזי)גבוהמשפטבביתלהישארצריכיםהחשוביםהעניינים."החשוביםהעניינים"
-אחדסוג;סוגיםלשלושהמתחלקיםהחשוביםהעניינים.(אותושנכנהאחרשםכל

השלישיוהסוג,הכסףסכומילפי-השניהסוג.מהותםלפיאותםנגדירשאנופשעים
,רגלפשיטות,פטנטיםזכויותכמומיוחדיםהםואופייםטיבםפישעלענייניםהוא-

שיושביםהשופטיםכלישבוהללובעניינים.הלאהוכןהחברותבחוקמסוימותבעיות
.(הערעורלערכאתשעלולאלהפרט)המחוזיהמשפטבביתהיום

בביתלהידוןשראוייםהענייניםשאריידונו,הראשונההערכאהשלהשניבסוג
מעיןומוסדותמנהלייםדיןבתייהיוהשלישיהסוג.פחותחשוביםשהם,משפט

ידיעלשנבחרודין-עורכיגם,האנגליתלשיטהבדומה,לשבתיוכלושםשיפוטיים
אזרחשכלהוארפורמהכלשלביותרוהחשובהראשוןהיעד.שופטיםלבחירתהועדה

לדוןותנאיםזמןלשופטישכאשרהאפשריבהקדםולהתדייןהמשפטלביתלבואיוכל

שתיקיםכךלידיהמביאה"רפורמה"כל.ונאותהומכובדתיעילהבצורהבעניין
לבתיהעליוןהמשפטמביתאושלוםמשפטלביתמחוזימשפטמביתעובריםמסוימים
."רפורמה"לשםראויהואינההזההמרכזיהיעדאתמשיגהאינהאחריםמשפט
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עתו-בןהדסההשופטת

נזדמן.משפטשיטותמיניכליש.בנפרדלדוןאפשראיהרפורמהשלזהבנושאגם

עלמשהוללמודכדיהמשפטבביתבצרפתחדשיםשלושהלשבתשניםמספרלפנילי
בכללבהשאיןשיטהתיתכןאיך";חשבתיהראשוןבחודש.שםהנהוגההמשפטשיטת

קיימתיימיםחודשאחרי.אבסורדי,טובלא,צודקבלתילינראההכול?"ראיותדיני
לאכך-וכלאבסורדיכך-כל,רעכך-כללינראההכולאם";וחשבתיעצמיעםשיחה
מגיעיםואפילומשפטיםבהשמתנהלים,תרבותיתמדינהזאתבכלזוכיצד,צודק

לפיהצרפתיתהמשפטשיטתאתבוחנתשאני,למסקנההגעתי?"צודקותלתוצאות

לינראההכולהאלההמשפטכלליולפי,למדתישאותםהבריטייםהמשחקכללי
שנראיםהכלליםכלואתשלמדתימהכלאתלרגעלשכוחהחלטתי.צודקולאאבסורד

שלנוהצרה.פנימיהגיוןאיזהיששיטהשלכללמסקנההגעתיואז,"קדושותפרות"לי
המערכת."אנדרוגינוס"אינהיצרנו.שלההפנימיההיגיוןללאשיטהשאימצנוהיא

בכיווניםמשפיעבהשעושיםשינוישכלעדיניםכךכלממרכיביםבנויההמשפטית

שניסומפניהרפורמהלהצעתהראשייםהמתנגדיםביןהייתיאני.ורביםשונים
הדבראיךיסודיבאופןלבדוקמבליאחתבמערכתספציפיתבעיהלפתורבאמצעותה

המשפטביתשלהמצוקהאתלפתורבעצםבאההרפורמה.המערכותשארכלעלישפיע

התנגדתיאךלערעוריםמשפטביתבעדאני.לערעוריםמשפטביתיצירתידי-עלהעליון
שארעלישפיעהדברכיצדרציניתבדיקהנעשתהשלאמפניהרפורמהלהצעת

נכוןנהגושלאסבורהאניאך,ערעוריםשנישמגיעיםחושבתאיניכןכמו.המערכות
אך,למערכתטובשעושיםחשבו.השלוםמשפטלביתענייניםהרבהעכשיוכשהורידו

ערעורערכאותשתיעכשיויש,השלוםמשפטלביתשהורידוהענייניםשבאותםשכחו
.אחתערעורערכאתבמקום
,מחדשאותהלארגןצריךאלאהמשפטבתימערכתאתלתקןצריךלא,דעתילפי
.למעלהעדמלמטההכולאתלבחוןצריך

כהןבממיןהשופט

לרשתהתביישלאמצדו,והלה;הבריטיהמנדטמןירשנושלנוהמערכתאת
העקרוניהמבנהאשרבמערכתדניםאנוממילא.העותומניתהתקופהמןאפילועקרונות

,מבחינתיממילא.רעלא,העתיםבשינויעומדולדעתי;שנה80סביבעומדשלה
,היסודמןעקירהלמעשהשהםשיפוציםאך;כןבהחלט,ושםפהאמיתייםשיפוצים

.ולאלא
לכן.במקומםלהםיסופקו,יום-יוםשגרתשלשהשירותיםלצפותרגיליםאזרחינו

עניינישלבחולייםלטפלהיודעותמקומיותמרפאותמפוזרותהמדינהשברחביכשם
בשפיטותלטפלהמוסמכיםמקומייםמשפט-בתימפוזריםלהיותצריכיםכן,יום-יום
.השלוםמשפט-בתישלהאמיתיהיעודהנה.ראשונותערכאותבתוריום-יוםעניינישל
קשיםבחולייםגםלטפלהמיועדיםחולים-בתימפוזריםהמחוז-שבעריכשםולכן

המוסמכיםמחוזייםמשפט-בתימפוזריםלהיותצריכיםכן,יום-יוםמענייניהחורגים

בשפיטותלרבות)ראשונותערכאותבתורהגבלהשוםללא,שהןהשפיטותבכללטפל
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כפי,העליוןהמשפט-לביתאותןלשייךממשיכהאנאכרוניסטיתשיגרהרקאשר,צ"הבג

.(להלןשאנמק
,השלוםמשפט-לבתיהמעבירותחקיקותסדרתבפניעומדיםאנחנושלאחרונהאלא
רפורמהבפניעומדיםאנחנולמעשה;גרידאיום-יוםשלשאינםענייניםויותריותר

רפורמה:היסודמןהקייםהמבנהאתלעקורעושהשיפוציםשלבמסווהאשר,זוחלת

ששפיטהלזכורחשוב:מדועהנה.שלילהתכליתשוללאנימגמתהאתאשרזוחלת

חייםניסיוןעל(!ובעיקר)גםאלא,חשיבהכושרעלרקלאמבוססת,הדעתאתמניחה

לשמשוהנבחריםעצמםאתהמציעיםכלכמעט,מדינתנושנותשלבמשךאך.עשיר

אףועל.דווקאצעיריםאםכי,חייםניסיוןובעליותיקיםדין-עורכילאהם,שלוםשופטי
כמובןהדן)השלוםמשפט-ביתאתלהסמיךהספיקהכברהזוחלתהרפורמה,זאת

מאישומיאחדכלעלמאסרשנותבשבעלהסתייםהעשויותבשפיטות(אחדבשופט
!האישום-כתב

ביסודואשרמבנהלהקיםהיא,הזוחלתהרפורמהשלהאמיתיתשהמטרהסודזהאין
מעליהןאומעליה,פניםכלועל;אחתאלא,ראשונותערכאותשלדרגותשתילאכנראה

לביןהראשונותהערכאותביןתחצוץאשרלערעוריםמשפט-ביתשלחדשהערכאה

ערעוריםישמצ,בחירתולפי,הוא?עצמוהעליוןהמשפט-ובית.העליוןהמשפט-בית

.הערעורמוסדלנושאהגעתיבזה.לערעוריםהמשפט-ביתעל
לנכותכפוףלהיותצריך,ראשונהערכאהשלפסקכללבדרךכישמוסכםחושבני

האבקכלעל,המלאכהאתלעושהלהמשילניתןהראשונההערכאהאתאם.ערעור

.הבקרהעללמופקדתלהמשילניתןהערעורערכאתאתהרי;בזההכרוכיםוהזיעה
היאהנחרצתדעתיאבל.למשל,התעשייהמתחוםשונההמשפטתחוםאיןזומבחינה
עצמההיאאז,ארציתאחתערעורערכאתישהראשונותהערכאותמעלשכאשר

ששוםהואהטעם.מעליהעליוןמשפט-לביתמקוםשוםואין;העליוןהמשפט-בית

יכולהאינהומטבעה)איננה,עליונהערכאהשלוביןנמוכהערכאהשלבין,שפיטה

.עצמוהנכוןהדברמאשרלהבדיל,הנכוןהדבראודותדעההבעתמאשריותר(להיות
כאשרלכן.החלהדיןעלוחומרקל,עובדותעלנסבהשהפלוגתאאפילוהואובך
(אחדפהמאשרלהבדיל)דעותברובדין-פסקהרי,שופטיםשלבהרכבדןמשפט-בית

דין-פסקכלעלבפומבילחלוקיכולהיישובמןאדםכלולכן;יום-יוםשלמעשההוא
לנועעלולההדעותמטוטלתכן,ערעורדרגותשתוסיףככלממילא.(לושיצייתוכלכד)

.טעםשלענייןתמידהואהתנועהשלהערךכאשר,וחזורהלוך
בענייניםראשונהערכאההיותםעלנוסף,המחוזייםהמשפט-בתיחמשתהיום

עלכינובעלעילהאמורומן;השלוםמשפט-בתיעלערעורערכאותמשמשים,חשובים
גבוההערעורערכאתאלנוסףערעורלהיותצריךלא,המחוזיהמשפט-בביתערעור

אלהפעם)נוסףערעורשלאפשרותישהיוםשלהמבנהלפיגם,זאתבכל.יותר

ערעורשלזואפשרות.רשותנטילתלאחררק.בזכותלאאבל,(העליוןהמשפט-בית

מספראלבאיםהשלוםמשפט-בתיעלשערעוריםמשוםרקאבלמוצדקת,נוסף

דין-פסקילתתעשויים,בערעוריםבשבתםאלה(מחוזיים)משפטובתי;משפט-בתי
יתפרשלאהמדינהשדיןלסבולואין;הדיןפרשנוהבענייניזהעםזהמתיישביםשאינם
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יובאולאהשלוםמשפט-בתיעלשערעוריםמדוע.המדינהמחוזותבכלשווהבאופן

והוא.המעמסהנטלתחתיותרעודשיקרוסמפניפשוט?העליוןהמשפט-ביתאלישר
מבחינה.תוקםאשרארציתערעוריםערכאתאלישריובאוהללוהערעוריםאםהדין

.עדיפהמבוזרתמערכת,מעשית
:פשוטהוההנמקה.העליוןהמשפט-מביתלהורידצריךצ"הבגאתמדועלנמקנותר

,ראשונהערכאהבתורהעליוןהמשפט-בביתנדוניםצים"הבגשהיוםמפניראשית
שרקמפניושנית.בכלללערעראפשר-אי,הללוהחשובותהפסיקותעלרקוממילא
משפטבכלכמו,נחקריםממשהעדיםכאשרצים"בבגלדוןסוףסוףתאפשרהורדה
.ראשונהבערכאהאחר

בעסקימשההשופט
מערכתשלרפורמהשצריךמאשראחרתשסבוראישכבראיןכאןשבתוכנולינדמה

14לפני.רבותשניםכךעלמדבריםכבר,היוםעולהלאזושאלהלמעשה.המשפטבתי

8במשךרדומההיתהזוהצעה.לרפורמההצעההגישההיא.לנדויועדתמונתהשנה

בשאלהרקחלוקותוהדעותרפורמהשצריךספקאין.לממשהחשבשמישהועד,שנים
,להזכיררוצהאני.זורפורמהשתעשהלאחרהמשפטבתימערכתמבנהלהיותצויךמה

שהיאשמהסברהלאהיא,עליההמקובלתהרפורמהאתהציעהלנדויועדתשכאשר
,ידבהישגשנמצאתהיחידהאולי,הרפורמהשזולהנראהאלא,ביותרהטובזהמציעה

הדיןעורכילשכתשלוהתנגדויותאחדמצדתקציביים-הקיימיםהאילוציםבמסגרת
.הסתייגויותלהןשהיוהמשפטבתישלהשונותהערכאותשלישיומצד,מאידך
ביתנשיאעםביחדהמשפטיםמשרד.שנים4לפנישקרהלמהכעתאותנומובילזה

המצבהיהלכךהנימוקיםאחד.הרפורמהאתלהגשיםכברמוכניםהיוהעליוןהמשפט

גבולשאיןלינדמה.העליוןהמשפטביתשל,בולהמשיךהיהניתןשלא,נסבלהבלחי
בעולםמדינותמינימכללקחתניתן.רפורמהלהציעיכולמאתנואחדשכללשיטות
המשפטשיטותישנן,האנגליתהשיטהישנה.אצלנואותןוליישםולנסותדוגמאות
נרצהשאםתמידנדמההיהלי.הקונטיננטליתהשיטהוישנה,ב"בארההשונותבמדינות
תהיינהשתמידמשום,זאתלעשותנצליחלא,חדשהשיטהונבנה"מהפכה"לעשות

ההתנגדותבקוללכתהיא,פרקטיתמבחינהלישנראיתהיחידההדרך.לכךהתנגדויות
ביתביןערעורערכאתלהקיםשנים4לפניהניסיוןשנכשללאחר,כעתהנה.ביותרהקל

הפחתתשלאחרתשיטהומתגבשתהולכת,העליוןהמשפטלביתהמחוזיהמשפט
לביתהענייניםמרביתוהעברתהמחוזיהמשפטבביתהראשונההערכאהשלסמכויות
.השלוםמשפט

שמחולקאחדמשפטביתיששם.ב"בארהבפילדלפיהכזאתדוגמאראיתי
מוזרדברשםיש.ערעורערכאתגםישמשפטביתבאותו.הנושאיםבכלשדןלמחלקות

אבל,לאואםטובהזושיטהאםבדקתילא.מתחלףהשופטיםהרכבשנהמידי-:נוסף

השלוםמשפטביתשלהסמכויותכיום.נאותהבצורהיתגשםלאזהשאצלנוחוששני
אנוהאם.הואגםוגדלהולךהשלוםמשפטבביתהשופטיםומספרעודויגדלוגדלו

לקבלערוכיםהשלוםמשפטבתיפרסונליתמבחינההאם?רצינואשראתבזהמשיגים
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?המסובכיםהדבריםשארוכלפירוקים,מיליוניםבשוויתביעות-הסמכויותמלואאת

המשפטביתשלהענייניםכלאתלהעבירשניתןכזההואהיוםשהמצבמשוכנעאיני
סמכויותהורדנו?בכךעשינומה,ייעשהזהאםגםאבל.השלוםמשפטלביתהמחוזי
הכוונהכנראה?שנים10בעודהמחוזיהמשפטביתעליהיהמה.המחוזיהמשפטמבית
וזה,לערעוריםמשפטביתלהיותיהפךהדרגתיתבצורההמחוזיהמשפטשביתהיא

אינםזובוועדהוהדיוניםשופטיםלמינויבוועדהחברהייתי.שניםהרבהייקחכמובן
שופטמינויעלמדבריםכאשרלעתים.חסויאינוכרגעלומרעומדשאנימהאך,גלויים
גישהזו."בסדריהיההואשלוםשופטבתור"אומרהוא,וממליץמישהוובאשלום

אנו,הסמכויותכלאתהשלוםמשפטלביתלמסורכוונתנואם.נכונהלאלגמרי
יהיהשהוא,"בידויהיההמרשלששרביט"השלוםמשפטלביתשופטלקחתמוכרחים

במצבאנוהיוםאבל.העליוןהמשפטבביתשופטלהיותהימיםמןכיוםכשיר

המשפטלביתמועמדותםלהציגששיםאינם,עליהםמדברשאנימהסוגדין-שעורכי
שאלה.גדולהסכנהרואהאניבכך.השלוםמשפטלביתוכמהכמהאחתועלהמחוזי
?מהמחוזותאחדבכלאוויחידהאחת,צריכיםאנוערעורערכאתאיזו,היאנוספת

לדעהאותיהביאזה.קשותובעיותמגבלותיהיושנציערפורמהשיטתבכל,לדעתי

זה.מהפכהידיעל,אומרתזאת."גיליוטינה"עםמשפטיתבמערכתלפעולאפשרשאי

שרלשלטוןעלתהכשסולידריות,בפוליןשניםמספרלפניזהאתעשו.אפשריבלתי
,אותםפיטרואכןהעליוןהמשפטביתשופטי100כלאתלפטרהחליטשםהמשפטים

ליצוראפשראי,כזהדברלעשותסיבותכשאין,אחרתאבל.לכךטובותסיבותלווהיו
,שפועלתמערכתכשישבעיקר,מחדשויצירההכולשבירתידי-עלמשפטיתמערכת

מןזהיהיהשלא,היוםסבורעדייןאני.אותהלשפרוניתןצריךאך,טובהכילאאמנם
,מסוים"מודוס"פי-עלמחדשלבנותולנסותקייםשהיהמהכלאתלחסלהתבונה
לשכתמטעםלאוגםהערכאותשתישופטימצדהסכמהזהלענייןשאיןבעיקר

זהשצריךשמהבדעהאני.הסתייגויותלהםשישכנסתחבריישנםכן-וכמוהדק-עורכי
שזהכוונהתוךידבהישגשהםהשיפוריםאותםאתולבנות,לאט"מודוס"האתלמצוא
.לנוהרצויהסופיתתוצאהלאותהלהגיעלאטולאטשניםמספרייקח
-בינייםערכאתליצורכלומר-"לנדויועדת"שהציעהשמהבדעהאניהיוםגם
משפטביתיהוואשרשופטיםמספרהמחוזיהמשפטמביתלהוציאניתן.להשגהניתן

.לערעוריםמשפטביתמהוזימשפטכיחכללידשיהיהשראויחושבואני,לערעורים

כהןבנימיןהשופט

ערכאת,בינייםערכאתתהיהמחוזימשפטביתשבכלהציעהלנדוישוועדתלינדמה
?זהלגביעמדתךמה.ערעור

בחמקימשההשופט

5מקימיםכאשר.פרקטיתטכניתמבחינההשלבלהיותצריךגםשזהויתכן,נכוןזה

.גדולותקציבמשרדים,פקידים,בנייניםגםהללומהמקומותאחדבכלצריךערכאות
שתהיהלהיותיכול.ערעוריםערכאות5יהיואםלהיותשיכולההבעיהמןמתעלםאיני
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נאפשרכזהבמקרה.אותימטרידלאזהאך,הערכאותמןאחתבכלשונהפסיקהגם
.העליוןהמשפטלביתלערער

כהןבממיןהשנפט
ערעורערכאתהיתהאםכי?חמשולאאחתערעורערכאתשתהיהמוכןהייתהאם

ניתןהאם,כןוכמו.כיוםהעליוןהמשפטביתנמצאבומצבבאותותהיההיא,אתת
שופטישלברצונםבעיקרתלויזההרי?העליוןהמשפטמביתצ"הבגאתלהוריד
.העליון

התסקימשההשופט
כמומדינהאם.השופטיםמיעוטמפאתאינההעליוןהמשפטביתשלהמצוקה

מה.יכוליםאנוגםהעליוןהמשפטבביתשופטיםתשעהעםלהתקייםיכולהב"ארה
כתובזההיכןוכי.העליוןהמשפטלביתשמגיעיםהתיקיםמספראתלהורידזהשצריך
הנזקאםאוהעליוןהמשפטביתלדוןצריךשבועות6אוחודששלמאסרשבעניין
.העליוןהמשפטביתלדוןצריך,ח"ש000,25רקאוח"ש000,30הואמסויםבפריט

.צים"בבגדןהעליתהמשפטשביתמהותיתמבחינהפסולישלדעתי,צ"הבגלעניין
שחקרוקרהלאולעולםצים"בגבמאותדנתי.שנים11העליוןהמשפטבביתישבתיאני
עקרוניבענייןאבל,נגדיתחקירהחוקריםח"ש100עלבתביעה.תצהירשלאמיתותעל

,העליוןהמשפטשבביתלהיותיכולאיך!אבסורדוזהותצהיריםעלמסתמכיםובסיסי
פסולזהלדעתילכן!?חקירותואיןתצהיריםעלמתנהלהכול,ערעורעליושאין

טול.ערעורערכאתתהיהלאצים"הבגכמושבנושאיתכןלא,כן-כמו.מהותיתמבחינה
חשבובהתחלה.העליוןהמשפטלביתבעברשהגיעוהאסיריםשלצים"הבגאתלמשל

מחוזימשפטלביתזאתהורידוכך-אחר.יותרנמוכהלערכאהזאתלהורידאפשרשאי
."עומדבמקומונשארוהתולם"בשנהתיקים500העליוןהמשפטמביתהפחיתזהומיד
המשפטמביתטובפחותלאאלובענייניםמטפלהמחוזיהמשפטשביתחושבאני

המשפטבביתלהישארצריניםצים"שהבגשחושביםשופטיםמספראמנםיש.העליון
שבעניינילכךהתרגלוהפוליטיקאים.בעיהעודישאך.כךחושביםכולםלאאךהעליון

המשפטמביתישרלבואצריכיםהדברים,חשוביםצים"הבגכלשלאלמרות,צ"בג
זאתלעשותצריך.נמוכהיותראחתלדרגהלרדתצריךצ"שהבגכדעהאני.העליון
נמוכהלערכאהצ"בגשלהענייניםכללהורדתפרטנריםיהיושלאמפניהדרגתיבאופן
.אחתבבתיותר

עתו-בןהדסההשופטת

מסובךענייןזה.רפורמהשלבתוכנהאחתרגלעללדתמאדיומרנישזהחוששתאני
אתרואהאיני.מומחיםשלובייעוץיסודיתבצורהבודניםאחרותשבמדינות,גוניורב

צריכהמשפטבמערכתרפורמה.כזהמקיףלנושארציניבאופןלהתייחסמסוגלתצצמי
להשפיעעלולההמערכתשלאחדבחלקתזוזהוכלהמשפטבתימערכתכלאתלהקיף

ביתשלסמכויותיהםאתלשנות,למשל,אפשראי.המערכתשלאחריםחלקיםעלגם



37שפיטהעלשופטים

שלעבודתוועלהמחוזיהמשפטביתשלעבודתועלישפיעשהדברבליהשלוםמשפט
חלקוכלהמערכתשלהאחריםמהחלקיםמנותקאינוחלקשום.העליוןהמשפטבית

השגיאותאחת.הציבורבפניהמערכתשלהתדמיתומבחינתהשרותמבחינתחשוב
בדרךשהציעו-כרפורמהאזשהוצעמהנגדבנאבקיםהייתיאניולכן-הייתהשלנו
העליוןהמשפטביתשללמצוקהפתרוןלמצואלמעשהכשניסו,שלמהרפורמהאגב
ביתשלמצוקתואתלפתורשצריךבדברהנוגעיםכלאצלהכרהוהיתההואיל.בלכד

מצוקתעלבזהולהקלערעורערכאתלאלתרלהקיםשישהסכמההיתה,העליוןהמשפט
בין"ערעורערכאת"הקימוכאשרהבריתארצותמדינותברוב.העליוןהמשפטבית

,מבודדתהייתהכזוערכאהשלהקמתה,העליוןהמשפטביתוביןהראשונההערכאה
,אחתחגיגיתבהזדמנות,לעשותהתיימרולאשם.המערכתבכלברפורמהכרוכהולא

כלללאהזאתהערכאהאתמקימיםהיו,אצלנוקרהזהאילו.המערכתבכלרפורמה
.שניםמספרפועלתהחתהכברוהיאהתנגדות

בהסקימשההשופט

?התנגדותכלללאהאומנם

עתו-בןהדסההשופטת

ציבורכלאתאזשייצגוהגופיםידי-עלהסכמההושגההשוניםהמשפטבבתי
.הערעורערכאתהקמתלקראתללכתשניתןלחלוטיןברורההודעהונמסרה,השופטים

,אחרותבארצותנהוגשזהכפי,הזאתהערעורערכאת.אחתערעורערכאתעלדובראז
היההעליוןהמשפטבית.הראשונהמהערכאההערעוריםכלאתלשמועצריכההיתה
-בארצותהעליוןהמשפטביתכמולהיותהופךוהיהבזכותערעוריםלשמועמפסיק
להיותצריכותשבהםענייניםרקושומעדןהואבמהלצצמובוחר,כלומרהברית

בית,צים"הבגאתמורידיםהיוגםאם.מאדגדולמהפךכלומר.עקרוניותההלטות
מתפנהוהיהכיוםעליושמכבידההמעמסהמעיקרמשתחררבאמתהיההעליוןהמשפט

.העקרונייםבענייניםלדון

כהןבנימיןהשופט
האם,לערעוריםאחדמשפטביתרקשיהיהבהנחה,לערעוריםהמשפטביתמדוע

?כיוםהעליוןהמשפטביתמאשריותריצליח

עתו-בןהדסההשופטת
המשפטבביתיישבושופטיםכמהמראשקבעלאשאישמפנימצליחהיההוא

כלומר,לעיקרנחזור.12דווקאולאושופטים50בולשבתהיויכולים.לערעורים

הסכמהשהושגהזוחגיגיתבהזדמנותניסו?בפועלקרהמה.הרפורמהלהצעת
שנוסףלקבוע,העליוןהמשפטביתונשיאהמשפטיםשרשלאחתבעצה,לרפורמה
וביתהשלוםמשפטביתאתיאחדו,כלומר,ערכאותאיחודגםיהיההערצורלערכאת
יסודיבאופןדנוכאשרהמערכתבכלרפורמהלעשותניסובעצם.המחוזיהמשפט
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.הערכאותאיחודשלבנושאמקיףדיוןשוםהתקייםולאהערעורערכאתשלבנושא
בפינהמצוקהלפתורבאיםאם.הרפורמהאתעושיםשבולאופןרבהחשיבותישבעיני
אמות"אתשתזעזערפורמהלעשותמתכווניםאםאך.ניחא,ערעורערכאתכמואחת

איני.וכללכללפשוטלאזה,לחלוטיןחדשמשהוותיצורעולםסדריתשנה,"הסיפים
מאדחשובההייתההפרסונליתהבחינהכיאם,הפרסונליתלבחינהרקכעתמתייחסת

מאדהרבההשלוםמשפטלביתשמונוהדברשנכוןמפני,האחדהטעם;טעמיםמשני
אחרימוניתיאניגם.שניםמספררקדין-עורכי,ניסיוןעתיריכךכללא,צעיריםשופטים

שכשאני,האחריםעלולאעצמיעלאומרתואנישניםמספררקדין-עורכתשהייתי
שהייתי,חושבתאינידין-עורכתשנים5בדיוקשהייתיאחריהשלוםמשפטלביתמוניתי

.המחוזיהמשפטבביתשנים10כעבורבהםשדנתיהנושאיםבאותםלדוןאזמוכשרת
המשפטבביתישבו.הנוספיםהפרסונלייםמהענייניםלהתעלםהיהאפשראי,כן-כמו

שניאתשובלאחדעמדווהנה,השלוםמשפטבביתלשבתגמרושכברשופטיםהמחוזי
דרגותשתילעשותהוצע,הזאתהפרסונליתמהבעיהלהימנעכדי.האלההמשפטבתי
,הוצעוהללוהדבריםכל.מעיקרורע,בעינישהואדבר,משפטביתבאותושופטיםשל

.יסודיבאופןשנבדקומבלי
,ועדההתמנתהלערךשנהלפני.אנגליהאתלדוגמאקחואצלנושהתרחשמהלעומת

811Birminghamפרשתכמו,האנגליתהמשפטבמערכתזצוועיםמספראחרי

Royalממניםכשבאנגליה Commissionהםבוועדההחברים.רצינימאדדברזה
מקרבאנשיםכן-וכמודין-עורכי,שופטיםשהםאנשיםשםמינו.הראשונהמהשורה
בנושאשמתמצאיםלאנשיםופנומכתביםשלחוהם.יחדדניםוכולםהצרכניםציבור
ויוציאו,מאדרביםחודשיםכבריושביםהם,דעתםחוותאתלקבלכדיארצותבמספר
Royal'-שכפימתוקןדבר,להניחיש,ידםמתחת Commissionיודעיםבאנגליה
אפשראילדעתי.ממליצותהללושהוועדותמהאתמיישמיםגםכללובדרךלעשות
המתכונתלפילנהוגמבלירציניתבצורההמשפטבבתייסודיתרפורמהעללדבר

וישבדברהנוגעיםמכלעדויותשמיעתתוךוממושךרצינידיוןלקייםכלומר,הבריטית
.הפעולותמןאחתכלהשלכותשליסודיתבדיקהותוך,בדברנוגעיםהרבה

כהןבנימיןהשופט
אתלבחורהרשאיעליוןמשפט-ביתבנושאהואהראשון.להוסיףדבריםשנילייש

שליטת,הברית-לארצותכעתנשואותהעינייםשכלפלאלא.לפניוידונואשרהעניינים
הענייניםאתלולבחורהיכולעליוןמשפטלביתחריפההתנגדותמתנגדאניאך.העולם

הלורדיםוביתהבריתבארצותהעליוןהמשפטביתשלהדוגמאות.לדיוןאליוהמגיעים
אנגליהוגםפורמליתמבחינההבריתארצותשגםמפנילכאןשייכותאינןבאנגליה
.עליונהערכאהישבסקוטלנד.פדרטיביותארצותאלה,פורמליתבלתימבחינה
ניתןכולןאל.עליונהערכאהישכןגםהצפוניתובאירלנדעליונהערכאהישבאנגליה
למדינותהמשותפתלערכאהערעוררקהואברשותערעור.הגבלהוללא,בזכותלערער

.ופשוטהבדוקהשהיאהאירופיתהשיטהלפיללכתצריכיםאנוהזהבעניין.הפדרציה
בדיןרקעוסקשהוא,דברשלופירושו;"לקסציה"משפטביתהיאהעליונההערכאה
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אלהגישהאתושםפהלהגבילצורךוימצאובמידה.בעובדותלעסוקלוואסור
בכךולא;בדיןרקיעסוקשהואבכךלהיותצריכהההגבלההרי,העליוןהמשפט-בית

מבחינהרקלאתיקיםיבחרהמשפטשביתלכךמתנגדאני.התיקיםאתלבחורשיוכל
הייתישבהםמאלהמקרהאביא.זהעםמרניסיוןלנושישמשוםגםאלאעקרונית
ישראליתהמצאהשלומענייןחשובבנושאהפטנטיםמרשםערעורשמעתי.מעורב
המפעלמןלרשותזקוקהיהולכן,סודשומרבמפעלעבדהממציא.האטוםבשטח
עשויהשהאמצאההמפעלאתהזהירהממציא!לא,לואמרו.אמצאתועלפטנטלרשום

באחד!לא,לואמרועדיןאך,תלוי-נבלתיעצמאיבאופן,בעולםאחרבמקוםלהתגלות
רשםבפניטעןהישראליוהממציא,פטנטהאמצאהעלרשמוהאמריקאיםהימים

גונבהאשראמצאתועלבנואלאהמציאולאזאתבכלשהאמריקאים,הפטנטים
הממציאלטובתומנומקארוך,יפהדין-פסקכתבההראשונההערכאה.לאוזניהם
אלא.האמריקאיםלטובתומנומקארוךדין-פסקנתתי(הרשםמןבערעור)אני.הישראלי
שהיתה,שליהפסיקהוגם;עובדותעלכולההייתההראשונההערכאהשלשהפסיקה

המשפטלביתערעוררשותממניבקשוכאשרולכן.עובדותעלכולההיתה,הפוכה
צריכותלאולדעתי,הערעורערכאתאניאך;חשובענייןבאמתזה"-:אמרתי.העליון
!לערצררשותלתתסירבתילכן.=גרידאעובדותבנושאיערעורערכאותשתילהיות

המשפטביתשלהדיןפסקיבספרמצאתישניםמספרואחרילגמלאותפרשתיבינתיים
,ההתחלהמןהסיפורכלפעםעוד:ענייןבאותוומנומקארוך,יפהדיןפסק,העליון

היהאפילואך;פסיקתיאתאישרהעליוןהמשפטביתבמקרה.עמודיםגביעלעמודים
עלשופטיםשלדעותנשאריםהיוהדין-פסקיכלעדיין,הרשםפסקאתכנועלמחזיר
לונתן(העומסעלהבוכה)העליוןהמשפט-בביתמישהוזאתובכל.גרידאעובדות
בגדרלהשאירצריךנוסףערעור.לרשותזהאתלהשאיראסורדעתילפי.לערעררשות

לא,משפטיתנקודהאיןאם;בזכותהענייןעולה,משפטיתנקודהישאם;"לקסציה"
.בכללעולה

שםוראיתי,מבלגיההסגרהמשפטליהיהשפעםהוא,לומרשברצוניהאחרוןהדבר
לערעוריםהמשפט-בביתמחלקה:"ניווט"מעיןלהםישפלילייםבמשפטים.מענייןדבר

החומרהלפיאלאהסעיפיםלפידווקאלאו,השונותלערכאותהתיקיםאת"המנווטת"
.לבדיקההראוירעיוןלינראהזה.המקרהשלהאמיתית

בהסקימשההשופט

מיןאיזורקהיאהשאלה.רפורמהוצריךטובלאכיוםשהמצבהיאהכלליתההכרה
תישקלואשרטובתיבדקאשרלרפורמהמוכנהאני,עתו-בןהשופטתאומרת.רפורמה

אתירשנושאנחנוהיאהעובדהאךכךרוצהאניגם,ובכן.לפעוליתחילואזורקטוב
כתקופהשהיוכפיהמשפטבתישלהארגוניתהמסגרתואתהאנגליתהפרוצדורה
קרהלאזעומיםשינוייםומלבדשנה50-כעברוומאג.האנגליתובתקופההעותמאנית

הצרכיםהיועיניהלנגדוגםוחשבהשישבהורציניתמכובדתועדההושיבו.מאומה
אלא,הציעומאשרמתוחכמיםיותרהרבהדבריםלהציעמסוגליםהיווהםהאמיתיים

בהרכבגם,בתקניםגםבכספיםגםשהתחשבההמציאותגםהיתהעיניהםשלנגד



שפיטהעלשופטים40

ניתןלאשהואמשוםהמצבאתלהיטיבחייביםשהםאמרוהםזאתבכלאך,האנושי
חוששאני.שנה14עברווכברלמימושבאלאזהאך.שהציעומהוהציעו,לסבילהיותר
כולל,הוועדותכלעםשקורהוכפיזמןוכךכךתשבוהועדהועדהכעתוימנושילכומזה

אתלדחותמנתעלועדהממנים.מסקנותיהאתמיישםלאאיש,בארץחקירהועדות
שהואכפיהמצב:נוסףדברקורהכאןאבל.נוהגכמנהגווהעולםשניםוכךלכךהעניין

וכותבולילהיוםיושבלאכברכשאני,כיוםבייחשודלאאיש,להמשךיכוללאכיום

שלבלחץלעמודמסוגלהעליוןהמשפטשביתשסבורמי.אינטרסלישיש,דיןפסקי
פחותבהרבהלהסתפקהנוכחיבשלבמוכןאנילכן.טועה,בשנהתיקים6000-5000

ושהוא,ביותרהדחוףשהדבראומרהייתי,הדברהיהתלויביאילו.עתו-בןמהשופטת
המחוזייםהמשפטבתילידלערעוריםמשפטבתיחמישהלהקיםהוא,ידבהישג

,לכךמסכיםואני,אחדערעוררקישאם.(אחתערעורערכאתאךמשפטבתילהמישה
העליוןהמשפטשביתמדינותיש,אגב.לירושלים"ירונן"שמונהמקריתשאישצריךלא

שאחרתמפניהמקוריתלהצעהחוזרהייתיאנילכן.בפוליןלמשל,בנסיעותהוא

.דברמזהיצאולאפורומיםמיניבכלבדיוניםיימשךשזהחוששני

הדיןעורכיעל

שלוהשכנועשכוחהדיןעורךמיהו,מהםלהימנעצריךהדיןשעורךהפגמיםמהם.ש
כנהוגבארץהדיןעווכיעלזמנייםשפיטהתפקידימטיליםהייתםוהאםיותרמשפיע

?באנגליה

עתו-בןהדסההשופטת

הדיןעורכילאששםהקונטיננטליתהמשפטשיטת.משפטשיטותשתיכידועיש
הואבידולהשליטה,המשפטאתמנהלהשופטכאשר.המשפטאתמנהלהשופטאלא

.לראותחומראיזהומהליטלשמועעדיםאיזהמחליטהוא,לזמןעדיםאיזהמחליט
case~-האתבפניומביאיםהדיןועורכייושבהשופטהטהורההאדוורסריתבשיטה

.יתערבשלארצויכלומר,נייטרלילהיותצריךעצמוכשהואהעדיםאתוחוקרים
ובשיטה.הזאתהשיטהולאהזאתהשיטהלא.שלישיתשיטהישבארץאצלנו
ביותרבכיריםשופטיםמכירהאני,באנגליה.מאודגרועיםדבריםישהזוהשלישית

עוניםהם?מתמחהבליעובדיםאתםאיך,ואומרתבאהכשאני.מתמחיםלהםשאין
הם,החומראתלכםמכיןמיכששאלתי.עוזר,מזכירלנויש.מתמחהצריךמהבשביל

מכיןלאאני,"קייסים"מחפשלאאני.בספריותמחפשלאאני?פתאוםמה:ליענו
השני,כךטועןזה.מתייחסאנילוהבפנימביאיםשהםמה.צדדיםשנייש.משפטיחומר

.צודקמימכריעואניאחרתטוען

בעסקימשההשופט

the"דיןפסקישכאשרבאנגליה point0)"והשופטזאתטעןלאהדיןועורך

.דינובפסקזאתיזכירלאהוא,הדיןפסקאתמכיר
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עתו-בןהדסההשופטת

מהאלאלואיןהשופט.האנגליתהקלאסיתהשיטהזו,זאתלהזכירלואסור.נכון

מימכריעהואבפניושמובאהחומרסמךועלגרסאותשתיבפניובאות.בפניושמובא
זהו.הצדדיםשניביןמכריעאלא,בנושאכלליתהלכהלפסוקמתיימרלאהשופט.צודק

לחקור".באקדמיהלמאמרדין-פסקשםלהשוותאפשראיולכן.הקלאסיתפקידו
.השופטשלתפקידולאזה,"ולחפור

.המשפטילצדוגםהעובדתילצדגםנרגעוזה,הדבריםשנישלערבוביש,בישראל
שלנוהמשפטבתישלהפסיקהאתלעצמכםמתאריםאתם,המשפטילצדבקשר

הדיןשעורכיבמהורקאךמתרכזיםהיוהשופטיםאילוהנקבעותוההלכותותוצאותיה
.בפניהםמביאיםהיו

שלמסוימתעצלותמרשהזהראשית.תוצאותשתיישבארץאצלנושקורהלמה

בעצםכי.ימצאהשופט,החומראתימצאולאהםאםשגםיודעיםהםכי,הדיןעורכי
אינהאצלנוהערעורערכאת.השופטשל?הערעורבערכאתיבטלומישלדינופסק

המשפטבביתשגםלצייןחשוב.בפניושהובאהחומרלפיפסקהשופטאםבודקת
מביאים.טענושהצדדיםלמהדווקאצמודיםלאהעליוןהמשפטבביתוגםלערעורים

הצדדיםמהחשובזהומה,קונטיננטליתופסיקהאנגליתפסיקה,אמריקאיתפסיקה
עוולוגורםשלנומהשיטהחורגשזההואאומרתשאניכל,רעשוהאומרתאיני.טענו
מהאחריותמסוימתבמידההדיןעורךאתמשחררהדברכאמור;מישוריםבשני

עוולנגרםלכךבנוסף.יהיהלאיביאלאשהואשמהשיודעדין-עורךעלשמוטלת
מכסעליוצונחת,עמההתמודדלאוהואנטענהשלאשטענהמפנישכנגדלצדמסוים

.המשפט
כלעםוהתיקהחוקרהשופטלווישהענייןאתבודקהשופטהקונטיננטליתבשיטה
מובאותהעובדותכלשלאלדעתיכולהשופט,האדוורסריתבשיטה.מראשהעובדות

.המשפטבביתנגדיתוחקירהחקירהעלבנויהכול,לכךבנוסף.קשורותידיואךבפניו
מיעוטיש,לדעתי,אבל.בולהשתמשאיךיודעיםאם,"אדיר"מכשירהואנגדיתחקירה

לאהדיןעורכירוב.וירטואוזיםכמוהזההכינורעללנגןיודעיםשבאמתדין-עורכישל
מה.הנגדיתהחקירהאתמתכנניםולאמתכונניםולאנגדיתחקירהלחקוראיךיודעים
אתמכירלאשהואמפני,טובלאכללבדרךמתערבוהוא,מתערבשהשופטהואשקורה
הואאך.נכונותלאשאלותשואלולפעמיםהדיןלעורךמקלקלהואלפעמים,התומר

,הזהבנושאגם.כראוינעשיתלאשהמלאכה,חסרשמשהומרגיששהואמשוםמתערב
שלהיתרונותלהאיןאך,השיטותשתישלמהחסרונותשסובלתמקולקלתשיטהלנויש

ניהולביןוהקשרהדין-עורכישלשהתפקוד,סבורהאני.השיטותמשתיאחתכל
ושלהפרוצדורהשלאחריםבגורמיםהואגםקשורוהשופטהדיןעורךי"עהמשפט

.המשפטניהולאופן

כהןבנימיןהשופט

איהעםאתאך.מסתדרותהיובעיותהרבה,שלנוהעםאתלהחליףהיהאפשרלו
לווטועןמייצגשהוא"בקיים"המאמיןדין-עורךהאםלשאלהבקשר.להחליףאפשר
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היהשלפחותהיחידיהשופטשאנילינדמהשמנסיונילומרמוכרחאני,יותרמשכנע

שהואאומרהיהדין-כשעורך.המשפטביתבאולםרםבקולבנידוןדעתואתמביע
אלמלאהתיקאתלוקחהיהלאושהואמשפחתואתמכירשהואאושלובלקוחמאמין
ואלשלךהטענותאתטען",לוואומרכדגאותוקורעהייתי,לקוחובצדקתמאמיןהיה

.הלקוחלביןבינומספיקריחוקצריךדין-שעורךברורלי."מאמיןאתהבמהליתספר
.שלולחברקוראהיהאלאשלובנכדיםמטפלהיהלאאך,רופאהיהשליאבא,למשל
רקבענייןהמעורבדין-עורך;כהלכהבולטפלכדימהענייןמספיקריחוקצריךלרעתי
,אינטליגנטיתחרב:להשכירחרבהואדין-שעורךלומרבושהלאזה.שלוללקוחמזיק
דוקריםהיולאהם;התנהגותכלליהיושלסמוראיםזהבמובן-"סמוראית"חרב

.להשכירחרבעדייןאבל.בגבמישהו

דרור-בןמרדכיהשופט
תקינהיחסיםמערכתלקייםהקושיאתמסביריםעתו-בןהדסההשופטתשלדבריה

אחדשכלכדידיהומסודרתברורהמשפטשיטתלנואין.והשופטיםהדיןעורכיבין
בדיוקמהםאצלנומתחבטיםהשופטיםכלומר,תפקידומהבדיוקיידעהמשפטמאנשי
בדיוקמהיודעיםאינםהדק-עורכיגםוממילאבשיטהוסמכותםתפקידיהםגבולות
השופטיםביןהללולסכסוכיםהפתרונותאחד.אותולמלאצריכיםהםוכיצדתפקידם

שמביאהגורמיםאחדהואהעומס.השופטיםעלשישבעומסלהקלהואהדין-ועורכי
חלקלהעבירהיהאפשראם.השופטיםמצדוהןהדין-עורכימצדהןמסוימתלמתיחות

לשפיטהרקלאברכהמביאהיההזההדבר,הדין-עורכישלכתפיהםאלעומסמאותו
ולאבשיטה,כןאם,היאהבעיה.הדין-ועורכיהשופטיםביןיתרלהבנתגםאלא,עצמה

.חלקבההנוטליםבצדרים

משהבייסקיהשופט

כלכמעטרואהאיני,השופטעלמשפיעדין-עורךשלסוגאיזהלשאלהבקשר
חשובבורגלפעמים.אחדבורגהכולבסךהואדין-שעורךכיון,כךעללהשיבאפשרות

לכאורהאשרעובדותמערכתיש.המשפטבניהולאחדבורגהכולבסךאך,מאד
ביתבפניזאתלהביאוצריךהדבריםקרוכך.אותםלשנותיכולאינוהדין-עורךולהלכה
טרחהדין-עורךאםהיאהשאלהוכאן,נתוןמשפטימצבקייםכןכמו.שזהכפיהמשפט
אותוזוכרשאנידבראיזהלספררוצהאני.לאאובטענותיולתמיכהאסמכתאותוהביא
התנהל.אביב-בתלהמחוזיהמשפטבביתבמשפטנכחתיאחדיום.מתמחהשהייתימאז

הרדמהחומרמיליגרם25במקוםלילדנתן,איכילובחולים-בביתאשררופאנגדמשפט
ארבעיםלפניבדיוקהיהזה.מההרדמההתעוררלאוהילד,הרדמהחומרמיליגרם50

,ממנו.עדיםבחקירתאומןהיההוא.הניגמןבשםדין-עורךאביב-בתלהיה.שנה
ניהלהתביעהאת.קצרהיההסיפור.נגדיתבחקירהאומנותזומהלמדתי,כמתמחה
לשבורקשההיהשאותוקרפולוסר"דהיההמומחההעד.אור-בריעקבהמחוזפרקליט

כתובהיהאשרתעודהוהגישהעדיםלדוכןקרפולוסאתהעלהאור-בר.העדיםדוכןעל
כתבתאתההאם"שאלהפרקליט.דבריםתשעהשםהיו.הילדבגופתמצאהואמהבה
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ענהקרפולוסר"ד-?"הכתובעםמזדההאתהוהאםהילדאתניתחתאתההאם,זאת

כאןוכתובתעודהכאןרואהאני,קרפולוסר"ד"ושאלקםהניגמןהדין-עורך."כן"-
ר"ד"?הילדמתהאלההדבריםתשעתמביןממה,הילדאצלדבריםתשעהמצאתשאתה

קם.והתיישברבהתודהאמרהניגמןהדין-עורך."יודעלאאניזהאת":ענהקרפולוס
שלאמשוםבאפשרותוהיהלאאך,חוזרתחקירההעראתלחקורורצהאור-בריעקב

מהלדעת,אומנותשלמסוימתמידהזוהי.הנגדיתמהחקירהשנבעוהדשיםדבריםהיו
.לשאוללא

ולהכיןלהביא,ביושר,בהגינותשלוcase'-האתלנהללדעתצריךדין-עורךלדעתי
ביתנוצרשמאזכנראה,הדין-לעורכישופטיםביןהיחסיםובעניין.שצריךמהאת

.השניעלאחדלומרמהתמידלהםיש,שופטיםוישדין-עורכיוישהמשפט
נגדאניעקרונית,וישפטודיןבבתיישבוהדין-שעורכיראויהאםלשאלהבקשר

,משפטיתהשכלהלהםשאילשמושבעים,העולםבכלטובאםאך,מושבעיםשיטת
להיותצריךמשפטויודעחוקשיודעשאישמדועאוי,משפטיותבשאלותמכריעים

מאדהרבהיקלוזהאותהלפתחואפשרהוובשיטהלהתחילשאפשרחושבאני!?פסול
.המשפטבתיעל




