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ההרכב.א

הגבוההמקוםאלשהגיעואנשיםכוללתהיא.בצמרתאנשיםקבוצתהיאאליטה
כשם.אנושיתפעילותשלמסויםבתחום,ביותרהמצטייןלומראפשר,ביותר

,חברתיותאליטותיש.רבותהאליטותגםכך,רביםהאנושיתהפעילותשתחומי
מבחינותדומההיא.מקצועיתאליטההיאהמשפטיתהאליטה.ואחרותמקצועיות

.משלהמיוחדיםמאפייניםלהיש,כמובן,אך,אחרותמקצועיותלאליטותשונות
משתייכיםשהםהכולעלשמוסכםאנשיםרקכוללת,צרהבהגדרה,האליטה

בשוליהנמצאיםנוספיםאנשיםכוללת,הרחבהבהגדרתההאליטהאך;אליה
מספראתמגדיליםובהתאם,האליטהגבולותאתשמרחיביםככל.הצרההאליטה
אניכךמשום.מיטשטשיםומאפייניהוחשיבותהיוקרתהמצטמצמים,בההחברים
,כלומר,צרבאופןהאליטהאתלהגדיר,המשפטיתבאליטההדיוןלצורך,מעדיף
.אליהמשתייכיםשהםהכולעלשמוסכםהאנשיםאותםאתרקבהלכלול

מבחןפיעל,כללבדרך,נקבעתמסוימתלאליטהאדםשלהשתייכותו
משתייךאדםההצטיינותמבחןפיעל.התפקידמבחןפיעלאוההצטיינות

,זאתלעומת.מסויםבתחוםהאישיתוהצלחתוהמקצועיתרמתובשללאליטה
בתפקידכהונתובשללאליטהאדםשלהשתייכותונקבעת,התפקידמבחןפיעל

.העליוןהמשפטבית(בדימוס)שופט*
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,גםאפשר.המקצועייםלכישוריואוהאישיותלתכונותיונגיעהללאאף,מסוים
כלומר,מעורבמבחןפיעלתיקבעמסוימתלאליטהההשתייכותכי,כמובן

.התפקידמבחןפיעלובחלקהההצטיינותמבחןפיעלבחלקהתורכבשאליטה
משפטניםכוללתהיא.מעורבמבחןפיעלמורכבתהמשפטיתהאליטה
משום,העליוןהמשפטביתשלשופטיםלמשל,מסוימיםתפקידיםהממלאים

במישורשהצטיינומשפטניםגםכוללתהיאאך;אלהתפקידיםממלאיםשהם

.רשמיתפקידכלממלאיםהםשאיןאף,הפרטיבמגזרדיןעורכילמשל,המקצועי
במישור,ראשית:מישוריםבשניהמשפטיתהאליטההרכבאתאבחןזוברשימה

,מסויםלמגזראולמוסדבאליטהחבריםשלהשתייכותםפיעלכלומר,המוסדי
פיעלכלומר,האישיבמישור,שנית;המשפטבתילמערכתהשתייכותפיעלכגון

.מקצועיתוהכשרהמוצאארץכגון,באליטההחבריםשלהאישייםהמאפיינים

מוסדיהרכב.1
.עיקריותקבוצותמשתימורכבתהמשפטיתהאליטה,המוסדיתההשתייכותמבחינת
בלשון)אוהרשמילממסדהמשתייכיםממשפטניםמורכבתהראשונההקבוצה
.ציבורעובדיהםאלהמשפטנים.השלטוניהממסד(ראויהבלתיכיאם,מקובלת

שאליה,השנייההקבוצה.הציבוריתהקבוצהבשםזולקבוצהלקרואאפשרלכן
אפשר.הפרטיבמגזרהעובדיםממשפטניםמורכבת,המשפטניםרובמשתייכים
."הפרטיתהקבוצה"לכנותה

:משנהקבוצותלשתילחלקאפשרהציבוריתהקבוצהאת:הציבוריתהקבוצה

המשפטניםאתכוללתהשנייה;השופטתברשותהשופטיםאתכוללתהראשונה
.המבצעתברשות
,המשפטיתהאליטהעםנמניםהשופטיםמקרבמעטיםרק,צרההגדרהפיעל
עצם?באליטהאלהשלמקומםאתקובעמה.העליוןהמשפטביתשופטיובעיקר
מובטחהמשפטיתבאליטההעליוןהמשפטביתשופטשלהמיקום,אכן.התפקיד

בדרגהשמדוברהעובדהמןרקלאנובעהדבר.ובכישוריובאישיותותלותללא
והשפעהכוחמקנהזהשתפקידהעובדהמןגםאלא,המשפטבתיבמערכתהעליונה

שלדיןפסקעלבערעורלרוןמוסמךהעליוןהמשפטביתשלשופט,כידוע.רבה
המקצועיתורמתוהאישייםכישוריויהיו,אותוולבטליותרנמוכהבערכאהשופט
המשפטןאפילוזהיהיה,דיןעורךכלשלטענותלדחותמוסמךאףהוא.יהיואשר

קובעתעמדתו;החוקמכוחמחייבתקדיםהואשלוהדיןפסק.במדינההמצטיין
גדול,אדםשלגורלולחרוץעשויההחלטתו;עקרונייםבענייניםמשפטיתהלכה
,תפקידומכוח,משמשהעליוןהמשפטביתשלשופט,כךבשל.שיהיהככלוחשוב
הוא.החלטותיועלומדווחתענייןבומגלההתקשורת.ציבוריתלהתעניינותמוקד

התפקידעצם.מקצועיתאואישיתמבחינהמצטייןהואאיןאםגם,ומשפיעמפורסם

.הלאומיתבאליטהגםאלא,המשפטיתבאליטהרקלא,מעמדלומקנה
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המשפטביתשופטיכמו,הםגם,המדינהופרקליטלממשלההמשפטיהיועץ

אותםמעמידשהחוקמשוםרקלא,המשפטיתלאליטהמשתייכים,העליון
מקנהשהחוקהסמכויותמכוחאףאלא,המדינהשלהמשפטיהשירותבראש
לקבלתמפליגותסמכויותלהםמקנים,והתביעההייעוץבתחוםתפקידיהם.להם

היועץשהןלקבועכדיבכךדי.ולאומייםאישייםבענייניםחשובותהחלטות
רקולאהלאומיתהאליטהמןהלקהםהמדינהפרקליטוהןלממשלההמשפטי

.האישייםבכישוריהםתלותללאאףוזאת,המשפטיתהאליטהמן
המשפטיהיועץ,העליוןהמשפטביתשופטיכילומראמתחציאלאזואיןאולם
,אכן.תפקידיהםמכוחהמשפטיתלאליטהמשתייכיםהמדינהופרקליטלממשלה
התפקידכללבדרךאך,המשפטיתלאליטהשלהםהכניסהכרטיסהואהתפקיד
מיקומםכי,ההכללהדרךעל,לומדאפשר.האישייםהכישוריםעלגםמעיד

.אישיתבהצטיינותמגובה,התפקידמעצםנובעשהואאף,המשפטיתבאליטה
בקרבהציבוריתהקבוצהשלוההשפעההמעמדאתמחוקתהאישיתההצטיינות
.המשפטיתהאליטה
ופרקליטלממשלההמשפטיהיועץ,העליוןהמשפטביתשופטי,ועודזאת
כלבהכרחאינם,תפקידיהםמכוחהמשפטיתבאליטהחבריםשהם,המדינה
משפטנים.המשפטיתלאליטההמשתייכיםהציבוריתהקבוצהמקרבהחברים
בין,באליטהכחבריםלהיחשבהםאףיכולים,אחריםתפקידיםהנושאים,נוספים
להםשהקנומסוימיםאירועיםעקבוביןבתפקודהצטיינותכשלכין,התפקידבשל

לכלולאפשר,לדוגמה,כך.הרחבבציבוראוהמקצועיתבקהילהמיוחדמעמד
המשפטיליועץהמשניםאת,לעבודההארציהדיןביתנשיאאתגםבאליטה
המשפטביתשלשופטכיאפשר,כןכמו.הראשיהצבאיהפרקליטואתלממשלה

פעילותעקבלגמלאותשיפרושלאחרגםבאליטהמעמדועלישמורהעליון
אומחוזימשפטביתשלפלונישופטכיאפשרגםכך.ציבוריתאומקצועית
לרמתהציבוריתבתודעהאותושיעלהבאופןתפקידובמילוייתבלטמחוזפרקליט
.המשפטיתהאליטה

,הפרטיהמגזרמןהמשפטניםאתהכוללת,השנייההקבוצה:הפרטיתהקבוצה
במגזרדיןעורכישלגדולהקבוצה:עיקריותמשנה-קבוצותלשתיהיאגםנחלקת

חלקאינםאלהכמואלה.למשפטיםהספרבבתימרציםשלקטנהוקבוצההפרטי
.חוקמכוחסמכותאומעמדלהםאיןגםולכן,הציבוריהשירותמן

-התשעיםשנותאמצעועדהשבעיםשנותמתחילתבערך-שניםבמשך
,אליטיסטיכמעט,נכבדמעמדבעלתהפרטיבמגזרהדיןעורכיקבוצתהייתה

מןרבהבמידהנבעזהמעמד.אחריםמקצועותבעלישללקבוצותבהשוואה
היהההיצע.לשירותיהםהגבוההביקושלביןהדיןעורכישלההיצעביןהיחס
הספרבבתילתלמידיםהמקומותשמספרמשום,הביקושאתסיפקולאנמוך

,לביקושבהשוואה,הדיןעורכישלהנמוךההיצע.מאודמוגבלהיהלמשפטים
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עד.מאודמבוקשזהמקצועעשו,הדיןעורכירובשלהגבוההשכר,יוצאוכפועל

,מעטותלאשניםבמשך,היהבישראלמשפטיםללימודיהקבלהשסף,כךכדי
מכללותשהוקמולאחר,האחרונותבשניםאך.אחרמקצועבכלמאשריותרגבוה

עולמישיאכדיעד,הדיןעורכישלהמספרמאודגדל,משפטיםללימודיאחרות
רמתוגםהאישיתהרמהגםירדו,טבעיובאופן,במקביל.לאוכלוסייהיחסיבאופן
.במהירותיוקרהאיבדהמקצוע.הדיןעורכישלהשכר
.המשפטיתבאליטהמקומהעלשמרההדיןעורכיצמרת,כמובן,זאתעם

מצליחים,גדוליםהנחשביםדיןעורכישלקטןמספר?זוצמרתעםנמנהמי
באופןמעורביםהמשפטיתהאליטהעםהנמניםהדיןעורכי.במיוחדומשפיעים

והשלכהרבהחשיבותבעלימדינייםואףחברתיים,כלכלייםבענייניםמקצועי
מבעלישונים,מקצועכבעלי,הדיןעורכיזומבחינה.הציבורכללעלרחבה
כמעט,אפשרותבפניהםפותחתהמקצועיבמישורמעורבותם.אחריםמקצוע

פעיליםלהיות,יחסיתבקלות,יכוליםהם.הציבוריבמישורגםלמעורבות,הזמנה
פעילות.ענייןלבעלינותניםשהםהמקצועילשירותפרט,ציבורבענייניומשפיעים

אך.הלאומיתבאליטהגם,המשפטיתלאליטהפרט,מעמדלהםלהקנותעשויהזו
מנצליםשאינםכמעט,המשפטיתשבאליטההדיןעורכילרבות,הדיןעורכיבפועל

עורכי.ציבורבענייניכללמעורביםואינםבעסקיהםשקועיםרובם.זואפשרות
בוועדותפעילותשלבדרךבין,ציבורבענייניעצמםמערביםבלבדמעטיםדין

וביןבתקשורתדיוניםאוציבורייםבכנסיםהשתתפותשלבדרךבין,ציבוריות
.הקלעיםמאחוריפעםלא,ציבורלאישיאחרסיועאוייעוץשלבדרך

היאהלשכה.הדיןעורכילשכתשלהמעמדאתגםלצייןראויזהבהקשר

מקצועיגוףלכלבהשוואה,מיוחדהוא.במינומיוחדמעמדבעלמקצועיגוף
חברהואכןאםאלא,דיןבעריכתהעיסוקאתאדםכלעלאוסרהחוקשכן,אחר

אלפיעשרותמאגדתהדיןעורכילשכת,זאתבעקבות.זהבגוףחברדמיומשלם
חשובגורםלהיותיכולההייתההיא.גבוהיםבסכומיםחברדמיומקבלתחברים
משפטייםעקרונותעלהשלכהלהםשישבענייניםלפחות,ציבורבענייניומשפיע

בסיסעלפנימיסכסוךבלשכהיששניםמזהאך.החוקשלטוןשלערכיםאו

שלוההשפעההפעילותאתהמגבילה,המחלוקת.ערכיבסיסעלוחלוקהאישי
הדואג,מקצועיכאיגודבעיקרלפעולהלשכהעלאםהשאלהעלגםסבה,הלשכה

.הרחבהציבורבעניינילהשפיעהמבקשציבוריכגוףגםאו,חבריושללאינטרסים
גםאלא,מקצועיכגוףרקלאהלשכהאתהתופסיםאלהשלידםגברהלאחרונה
מפעליםשליוזמתנעשתההלשכה.הרחבלציבורלתרוםשחובתוציבוריכמוסד

מזה.החוקלשלטוןהנוגעיםאחריםוכענייניםהקיקהבנושאיופעילהציבוריים
.זותפיסההלשכהראשמוביל,פנימיתבאופוזיציהנאבקשהואאף,אחדותשנים
.המשפטיתהאליטהעם,פעילותוומכוחתפקידובתוקף,נמנההוא

הקבוצהמתוך,המשפטיתבאליטההנכלליםמשפטניםשלנוספתקבוצה
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המרציםמספרכיאף.למשפטיםהספרבבתיהמרציםמןמורכבת,הפרטית
,למשפטיםהמכללותשהוקמולאחר,האחרונותבשניםרבהבמידהגדללמשפטים

לעשרותבהשוואהמרציםשלאחדותמאות:יחסיבאופןקטנהקבוצהזועדיין
מקצועמאנשי,הכללמןיוצאללאכמעט,מורכבתזוקבוצה.דיןעורכישלאלפים

בכיריםמשפטניםמצדלהערכהזכוואףמשפטיבמחקרעצמםשהוכיחומצטיינים
,המקצועבתחוםאפילו,מוכריםאינםרובם,זאתעם.לישראלומחוץבישראל

ההצטיינותכינראה.למשפטיםהספרבתישללמסגרתמחוץמעטהוהשפעתם
לצורך,כללבררך.המשפטיתלאליטהאותםלשייךכדימספיקהאינההמקצועית
הספרביתשללמסגרתמחוזןפעילותגםנדרשתלאליטהמרצהשלהשתייכות
ולהיאבקהציבוריהיוםסדרשעלבענייניםעמדהלנקוטנכונותובעיקר,למשפטים

עללקבלמוכניםאינםלמשפטיםהמרציםרובאך.הציבוריתבזירהעקרונותעל
כותביםמהםמעטיםרק.בהצלחהזאתלעשותמסוגליםאינםאו,זהנטלעצמם

אזרחייםארגוניםידיעלהנערכיםבכנסיםמשתתפים,היומיתלעיתונותרשימות
,כזופעילות.הציבוריהיוםסדרשעלבענייניםובטלוויזיהברדיודעתםומביעים
.המשפטיתלאליטהאותםלשייךעשויים,ממנההנובעהציבוריוהמעמד

.אחדעורעשויהאינההמשפטיתהאליטה,המוסדיההרכבמבחינת,לסיכום
בהכשרהרקלא,המשותףמןהרבהלהןיששאמנם,שונותמקבוצותמורכבתהיא
ידלפעולעשויותהן.בזוזותלויותואינןמזווונפרדותהןאך,בערכיםגםאלא
עשויותהן,למשל.משותפותסכנותמפנילהגןאומשותפותמטרותלהשיגכדיביד

משותףערךזה.הפוליטיתהמערכתכלפיהמשפטבתיעצמאותעלבמאבקלהתאחד
בענייניםמסוכסכותואפילוחלוקותלהיותעשויותגםהןאולם.המשפטניםלכל

ציבורייםובעניינים,שונותלקבוצותשוניםאינטרסיםקיימיםשבהםמקצועיים
המשפטיתהאליטהבקרבמחלוקתקיימת,למשל,כך.חלוקותהדעותשבהם
המוגדרת,המדיניהדרגבהחלטותהמשפטביתהתערבותשלהראויההיקףבשאלת
נפרדותלקבוצותהמשפטיתהאליטהפיצול.השיפוטיהאקטיביזםכשאלתלעתים

לויש,זועםזומסוכסכותואפילוזועלזוביקורתיותלהיותשעשויות,ועצמאיות
.האליטהעצמתאתמחלישהואאך,חיוביהיבטגם

שבמשן,המשפטיתהאליטה.האחרונהכתקופהשינויחלזהכעניין,אכן
החלוקה.נסדקה,אחדבקוללדברונהגהמקצועיתסולידריותחשהשניםעשרות

כמתמודדותנראותהקבוצות.חוזןכלפיגםבולטתנעשתהלקבוצותהפנימית
,היתרבין.יוקרהעלגםאלא,ערכיאומקצועיבסיסעלרקולא,זועםזו

ביתכלפיפומביבאופןביקורתיתלהיותהתחילהלמשפטיםהמרציםקבוצת
בין,גלויקרעכדישהגיע,מאבקהתנהלשניםבמשך,לכךנוסף.העליוןהמשפט
ביטוינותנותואחרותאלהמחלוקות.העליוןהמשפטביתלביןהדיןעורכילשכת

הןאך.המשפטיתהאליטהאתהמאפיינותולביקורתיותהמחשבתיתלעצמאות
.הקבוצותלכלהמשותפיםבאינטרסיםלפגועגםעלולות
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הקבוצותבץשווהבאופןמתחלקתאינההמשפטיתהאליטהשלעצמתה

מעמדלהשישהציבוריתהקבוצהבידימרוכזתהעצמהעיקר.אותההמרכיבות
המקצועיתוהצמרתהעליוןהמשפטביתשלהשופטים:חוקמכוחוסמכויותרשמי
עורכי.המדינהופרקליטלממשלההמשפטיהיועץ,כלומר,המשפטיםמשרדשל
גםאלאמקצועייםבענייניםרקלא,דעהלחוותיכוליםלמשפטיםוהמרציםהדין

יש.כאלהכענייניםעתירותהמשפטלביתלהגישאףולעתים,ציבורייםבעניינים
הם,מקובלמאמרפיעל,פעםלאאך.השפעהגםלכךישולעתים,חשיבותלכך

לממשלההמשפטיוליועץהעליוןהמשפטלבית,מנגד.עוברתהשיירהאךנובחים
בענייניםלעתים,המצבאתלשנותעשויותשלהםוההחלטות,להחליטסמכותיש

הציבוריתלקבוצההמיוחדת,זוסמכות.לכללגםאלאלפרטרקלא,גורלהרי
ביותרהחשובותהאליטותלאחתהקבוצהאתעושה,המשפטיתהאליטהבקרב

.לאומיתאליטהשללרמהאותהמעלההיא.במדינה

אישיהרכב.2
מבחינתהאליטהלחבריהמתייחסת,האליטהשלהמוסדיההרכבמסוגייתלהבדיל

האליטהלחברימתייחסתהאישיההרכבסוגיית,למגזריםאולמוסדותההשתייכות
,המוצאפיעלבאליטההחבריםאתבוחנתהיא.האישייםמאפייניהםמבחינת
בהרכבהדרגתישינויחלזומבחינה.למקצועוההתייחסותהכישורים,ההכשרה
בשניםהאליטהשלהאישיההרכבאתתחילהלבררראוילפיכך.האליטה

בהרכבהשינוייםאחרלעקובמכןולאחר,המדינההקמתשלאחרהראשונות

.הבאותבשניםהאישי
מבחינההמשפטיתהאליטהשלהמייסדיםהחבריםהיומי:הומוגניהרכב
אך,המנדטמתקופתהחוקיםהמשכיותעלהוחלטהמדינההקמתעם?אישית

במערכתהבכירותהמשרותנושאישלהמשכיותעללהחליט,כמובן,היהאפשר-אי
.המשפט
הכשירות.העליוןהמשפטביתשלהשופטיםלגבי,ברורבאופן,היהכך

אך,העליוןהמשפטלביתהשופטיםבמינויעיקרישיקולהייתההמקצועית
הסמכותהופקדההמדינההקמתשלאחרהראשונותבשנים.יחידשיקוללא

לאאףוכמדומה)טבעיזההיהשניםאותן.הממשלהבידישופטיםלמינוי
תביאשופטיםלמנותבבואה,פוליטיכגוף,שהממשלה(ציבוריתבמחלוקתשנוי

עללהחליטהממשלהאתהובילואלהשיקולים.פוליטייםשיקוליםגםבחשבון
אתשישקףכלומר,פוליטיתמבחינהמאוזןשיהיה,העליוןהמשפטביתשלהרכב
,אכן.השוניםמרכיביהעלמקובליהיהזוובדרך,הקואליציוניתהממשלההרכב

האוכלוסייההרכבאתכלליבאופןשיקףהעליוןהמשפטביתשלהראשוןההרכב
אפשר.וכלכליתחברתיתמבחינהגםאלא,הפוליטיתהבחינהמןרקלא,היהודית

.פלורליסטימשפטביתמלכתחילההעליוןהמשפטביתהיהאלהמבחינותכילומר
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אולם.השיקוףעקרוןאת,זמןאותושרווחהלתפיסהבהתאם,כהרכבוביטאהוא
פיעל:הומוגניהיההעליוןהמשפטביתשלהראשוןההרכבאחרתמבחינה
במרכזנולדורובם.המערבאנשיהיוהשופטיםכל,וההכשרההתרבות,המוצא
המאהראשיתשלהמערבברוח,ישראללארץשעלולפני,ועוצבואירופה
מקצועיתהכשרהלהםהייתה,רחבההשכלהבעליהיוהםכללבדרך.העשרים
אתוהחשיבוהכירווהם,הברית-וארצותאירופהשלבאוניברסיטאותשנרכשה

שלישראלבארץדיןכעורכילעבודשיוכלומנתעל.המערביתהדמוקרטיהערכי
קרובההיכרות:המקצועיתלהכשרתםנדבךלהוסיףעליהםהיה,המנדטתקופת

זותוספת.המקומיהמשפטשלומתפתחחשובחלקשהיההאנגליהמשפטעם

.שלהםהעולםתפיסתאת,שינתהלאאך,גיוונה
העליוןהמשפטביתשופטיהיווהמדינההקמתשלאחרהראשונותבשנים
במיוחד,זאת.במדינההיהודיהציבורמרובתרבותיתמבחינהרחוקהאליטה
אולם.ערבמארצותוהפליטיםמאירופההשואהניצולישלהגדולההעלייהלאחר

,המשפטבבתילכהונהראוייםמועמדיםלהציעאזמסוגלתהייתהזואליטהרק
כאשרגם,רבותשניםבמשךהשתנהלאזהמצב.העליוןהמשפטבביתובמיוחד

לאחרואף,במקומםמונוחדשיםושופטיםנפטרוהראשוניםהשופטיםמןחלק
,נשארהעליוןהמשפטבית.גדלהעליוןהמשפטבביתהשופטיםמספרכאשרמכן
בעלמשפטבית,האישיההרכבמןשנבעההתרבותפיועל,האישיהרכבופיעל

.אירופהמרכזשלאוריינטציה,דיוקוליתר,מערביתאוריינטציה
אתשהרכיבואחרותמקבוצותשונההייתהלאהשופטיםקבוצת,זומבחינה
לומראפואאפשר.המדינההקמתשלאחרהראשונותבשניםהמשפטיתהאליטה

אתשהרכיבוהקבוצותלכלהאישיתהזהותמבחינתמשותףמכנהאזשהיה

התרבותברכיעלשגדלו,חילוניים,אשכנזים,גבריםהיוהם:המשפטיתהאליטה

-ישראללארץמחוץהמקצועיתהכשרתםאתקנוכולםוכמעט,המערבית
,מאליומובןכמעט,טבעיכדברנתקבלזההרכב.הברית-בארצותאובאיררפה
שלההרכבגם,יותראופחות,היהכזה.כךעללתמוהאין.רבותשניםבמשך
.ועודהרפואית,הצבאית,המדיניתהאליטה:אחרותאליטות
האישיבהרכבשינוימסתמןהחלהמוקדמותהשישיםבשנות:הטרוגניהרכב

אצלהכרהנתגבשהבהדרגה.המשפטיתהאליטהשל(המוסדיההרכבמןלהבדיל)
אתהמאפיינתההומוגניותכי,השופטיםבקרבגםובמקביל,המדיניתהמנהיגות

משקףשהרכבומשפטבית.ראויהאינההאישיההרכבמבחינתהעליוןהמשפטבית
,הראשונהבתקופההיההעליוןהמשפטשביתכפי,הציבורשלאחדמגזררק

לכיווןמוטהאפילוואולי,המגוונתהמציאותמןרחוק,ומנוכרזרלהיראותעלול
תחושה.החלטותיועללהשפיעשעשויבאופן,ותרבותיתחברתיתמבחינהאחד
כלפיהציבורבאמוןלפגועעלולה,עובדתיתמבחינהמוטעיתהיאאםגם,כזו
למלאעליושיקשהבאופןמעמדואתלערערגםדברשלובסופו,המשפטבית
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המשפטביתהרכבאתלהפוךשרצויהכרהנתגבשהכךמשום.כראויתפקידואת

מדיניותלאכיאם,גלויהמדיניותבהדרגהנעשתהזאתהכרה.יותרלהטרוגני
.פורמלית

כימלכתחילהדרשההעליוןהמשפטביתשלהאישיההרכבלגביהמדיניות
שבביתכתובבלתיכללקייםהיוםועדמאז.דתישופטגםייכללהשופטיםבהרכב
לאחר,מעטהכללנחלשהימיםברבות.דתי-יהודישופטגםיכהןהעליוןהמשפט

לקראת.העליוןהמשפטביתשופטיבקרבהדתייםהשופטיםמספרגדלשבפועל
העליוןהמשפטבביתכיהנו,ואחתהעשריםהמאהובתחילת,העשריםהמאהסוף

השופטים(עשר-ארבעה-מכןולאחר)עשר-שניםמתוךדתייםשופטיםשלושה
הדתיהציבורביןהקייםהיחסאתמשקףזהיחס.המשפטביתשלהקבועים

המשפטבביתהדתיהציבורשלהשיקוףשאלתכידומה.כולההאוכלוסייהלבין
דתיכיסאהמקצהבכללמעשיצורךעודואין,הטבעבדרך,מעצמהנפתרההעליון
אחיזהשקיבל,האחרוןלאאך,הראשוןהיההדתיהציבור.העליוןהמשפטבבית
1962בשנת."ספרדי"הקרוי,המזרחיהציבורבאאחריו.העליוןהמשפטבבית

.המזרחעדותעםהנמנהשופט,הראשונההפעםזו,העליוןהמשפטלביתמונה
מאז.כתובבלתיכללהואאףנעשההמזרחמעדותשמוצאושופטלמנותהצורך
,ספרדיכיסאגם,הדתיהכיסאלצד,קייםהעליוןהמשפטבביתכילומרמקובל

בכלהעליוןהמשפטבביתכיהןלארובפיעל.עדתיכיסא,לומריותרנכוןואולי
יחס.מזרחיממוצאשופטיםמשנייותרלאמקוםומכל,אחדשופטאלאנתוןזמן
מהוויםהםשהרי,האוכלוסייהבכללהמזרחעדותבנישלחלקםאתתואםאינוזה

.הדתיהכיסאמןהעדתיהכיסאנבדלבכך.היהודיתהאוכלוסייהמןכמחצית
בביתכשופטתאישהשמונתהועדהערתיהכיסאנחנךמאזרבזמןעבר
זהלמינוישניתןהפירוש.1977בשנתנעשההראשוןהמינוי:העליוןהמשפט
ולכיסאהדתילכיסאהעליוןהמשפטבביתהצטרףנשישכיסאהיהיהרחבבציבור

המשפטבביתכשופטותמונונוספותונשיםרבותשניםחלפולאאולם.העדתי
בביתכך.השופטיםלמספרמתקרבהשופטותמספרהאחרונותבשנים.העליון
ביןהשוויוןאתלבטאכדיבכךיש.המשפטבתיביתרגםוכך,העליוןהמשפט
.המדינהשלהמשפטבמערכתלמעשההלכהשוררשהואכפי,המינים
השופטיםעלמקובלתשהייתה,הציבוריתהדרישהגםנענתה,מקרובזה,והנה

המאהסוףלקראת)תחילה.ערבישופטהעליוןהמשפטלביתלמנות,שניםמזה
.שנהלמשךבפועלכשופטערבישופטהעליוןהמשפטלביתמונה(העשרים
שופטהעליוןהמשפטלביתמונה(ואחתהעשריםהמאהבתחילת)מכןלאחר

.קבעשלבמינויערבי
,הידועה)שופטיםשלהבחירהלסדריהוועדהבפנילדיוןעלתההשיקוףשאלת

(2001משנת)הוועדהח"בדו.("זמירועדת"בשם,הוועדהראשיושבשםעל

המשפטבביתהאוכלוסיההרכבשלהשיקוףלגביבעיהאיןבפועלכינאמר
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המוצאמבחינתהשיקוףלגבירציניתבעיהאיןגםכיונראה,המגדרמבחינת

המשפטשביתלטענהיסודאיןאלהמבחינות.הדתיתהאמונהמבחינתאוהעדתי
(לחוקהמשפטביתאו)עליוןמשפטביתבעולםישאםספק.הומוגניהעליון

עדיין,מציינתשהוועדהכפי,אולם.בישראלהעליוןהמשפטביתכמוהטרוגני
,חדשיםעוליםלגבי.החדשיםהעוליםושלהערביהמגזרשלהולסשיקוףאין

במשפטוהניסיוןהידעאתלעצמוירכושחדששעולהעדרבזמןשנדרשברור

להניחיש,הערביהמגזרלגביגם.שופטלמשרתמינוילצורךהנדרשים,המקומי
כיוון.העליוןהמשפטבביתזהובכלל,המשפטבבתישלוהייצוגיגדלהזמןעםכי

,המשפטבית:ברורהעליוןהמשפטביתשלהאישילהרכבבנוגעההתפתחות
הטרוגני,בהדרגתיותנעשה,האישיההרכבמבחינתהומוגנימשפטכביתשהוקם
.ויותריותרשיקופי,זמירועדתשלבלשונהאוויותריותר

האליטהשלהציבוריתבקבוצההשניהחלקאתגםפקדהדומההתפתחות
שמדוברכיווןאמנם.המדינהשלהמשפטיבשירותהמשפטניםצמרת:המשפטית
עלאוהטרוגניותעללדבראפשר-אי,חברים-רבבגוףולא,יחידותבמשרות

הן,האישיבהרכבשינויעללדבראפשראולם,שלהןהאישיבהרכבשיקוף
חלזהשינוי.המדינהפרקליטבמשרתוהןלממשלההמשפטיהיועץבמשרת
המיןכינראה.מבפניםמכוונתידללאואףמבחוץלחץללא,מעצמוכאילו

התבססוהמינויים.אלהבמינוייםשיקולהיוולאלמינויהמועמדיםשלוהמוצא
,זאתעם.השיקוףעקרוןאתלשרתנועדולאהם.בלבדמקצועייםשיקוליםעל

האחרונהבתקופהנעשתההמשפטיםמשרדשלהמקצועיתהצמרתשגם,לומריש

.יותרושיקופיתהטרוגנית
הפרטיתהקבוצהאתהמרכיבותהקבוצותשתיבקרבההתפתחותהייתהשונה

במגזרהדיןועורכילמשפטיםהספרבבתיהמרצים:המשפטיתהאליטהשל
מגווןהוא.ההרכבמבחינתהטרוגניהואהפרטיבמגזרהדיןעורכיציבור.הפרטי
האוכלוסייהאתמשקףהואזומבחינה.והלאוםהדת,המוצאארץ,המגדרמבחינת
הואאףיהיהזהציבורמקרבהמשפטיתהאליטהשהרכבלצפותהיהניתן.כולה

שהגיעו,זהציבורמקרבהמשפטיתבאליטההחבריםרובבפועלאולם.הטרוגני
עם.וחילונייםאשכנזים,יהודיםגבריםהם,מקצועיתהצלחהבזכותבעיקרלכך
ליתרהמובילהאיטיתהתפתחותזוקבוצהבקרבגםחלההאחרונהבתקופה,זאת

.חבריהשלהטרוגניות
מקבוצתהאישיההרכבמבחינתשונהלמשפטיםהספרבבתיהמרציםקבוצת

אשכנזים,יהודיםגבריםעדייןהםהמרציםשלגדולרוב.הפרטיבמגזרהדיןעורכי
זוקבוצהמקרבהחבריםבהרכבגםמשתקףזההרכבטבעיבאופן.וחילוניים
מעטנעשהזההרכבגםהאחרונהבתקופהכינראהאולם.המשפטיתבאליטה

.הטרוגנייותר
ההתפתחותמןשונהאינההמשפטבתחוםההתפתחות,זומבחינהכינראה
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מבחינת,האליטהבהרכבהדרגתישינויחלאחריםבתחומיםגם.אחריםבתחומים
,זאתעם.יותרושיקופיהטרוגנינעשהשההרכבבאופן,האישייםהמאפיינים

בכללקבוצהמקבוצהואף,לתחוםמתחוםרבהבמידהמשתנההשינויעצמת

(המקומיותוברשויותבממשלה,בכנסת)הפוליטיתהאליטה,לדוגמה,כך.תחום

אם,והלאוםהדתיות,העדתיהמוצאמבחינתמאודושיקופיתהטרוגניתנעשתה

מקצועייםבחתומיםהאליטותואילו;המגדרמבחינתפחותהרכההטרוגניתכי
אך,המגדרמבחינתושיקופיותהטרוגניותנעשו,ועיתונותרפואהכמו,מסוימים

.והעדתיהלאומיהמוצאמבחינתפחותהרבההטרוגניות
החשיבות,מעשיתכינראה,רצויהגםלהוסיףואפשר,ברורהזומגמהכיאף
נראה,מקוםמכל.רבהאינה,ורמתןהאליטותתפקודעלהשפעתהמבחינת,שלה
,המשפטיתהאליטהבהרכבביותרהבולטהשינוי.המשפטבתחוםהדברשכך

בביתאפילו,והנה.העליוןהמשפטבביתהתרחש,האישייםהמאפייניםמבחינת
.בתפקודואוהמשפטביתבמעמדביטוילידיהשינויבאלא,העליוןהמשפט
,הנשיהכיסאאוהדתיהכיסאכמו,מיועדלכיסאשופטיםמונוכאשרגם,ראשית
האישייםוההישגיםהמקצועייםהכישורים,עדיין,היהבמינויהעיקריהשיקול

הטרוגנינעשההעליוןהמשפטביתשלההרכבכאשרגםלפיכך.המועמדשל
השינוי,שנית.המשפטביתשלוהיוקרההמעמדמןלגרועכדיבכךהיהלא,יותר
לאואףהתוכןמבחינתלא,המשפטביתבפסיקתביטוילידיבאשלאכמעט

אומשפטיותבנורמות,שיפוטיתבמדיניותשינויגרםלאהוא.הסגנוןמבחינת
המשפטביתבפסיקתאלהכלאתשיבחןמי.הנורמותאכיפתשלהעדיפותבסדר
המשפטשביתבכךיבחיןלא,המדינההקמתמאזשחלפוהשניםבמהלך,העליון
הפעולהשחופשלעובדהפרט,לכךעיקריהסבר.יותרושיקופיהטרוגנינעשה

בביתלשבתשנתמנושהשופטיםהוא,המשפטכלליידיעלמוגבלהשופטשל
שופטמכלשוניםעצמםלראותמוכניםהיולא,מיועדכיסאעלהעליוןהמשפט

רצולאהם;באושמקרבוהמגזרשלדובריםאונציגיםעצמםראולאהם.אחר
אמור.1פסיקתםעללהשפיעמגזרייםלשיקוליםנתנולאוהם;כךאותםשיראו
,יותרושיקופיתהטרוגניתאותהשעשה,המשפטיתהאליטהבהרכבהשינוי,מעתה

.המשפטהתפתחותעלהשפעהכמעטלוהייתהלא

מקורותבפסיקהלשלבנטייהישדתילשופט,ראשית.הדתייםלשופטיםבאשרשונההמצב1
העולהבמסקנהכתמיכהבפסיקהמובאיםכאלהמקורות,כללבדרך,אך.העבריהמשפטמן
לכן.החילוניהדין,רובפיעל,הואהמחייבהדיןשהרי,לוכתחליףולא,החילוניהדיןמן

.המהותמןלהבדיל,לצורהבעיקרמוגבלתהפסיקהעלהעבריהמשפטמקורותשלההשפעה
הציבורשלולרגשותדתיתשבאמונהלענייניםרגישותיותרלעתיםמגלהדתישופט,שנית
במספרביטוילידיבאהזורגישות.מעשיתמבחינההדברבחשיבותלהגזיםאיןאולמ.הדתי
זהיהיהלא,מקוםמכל.הכףאתלהכריעכדיבהאיןכללובדרך,ענייניםשלמאודקטן
מעולםהדתייםהשופטיםכיברור,לכךפרט.הדתייםלשופטיםרקכזורגישותלייחסנכון
הרווחתהדעהאתלשרתאולייצגמחויבים,עצמםלראותצריכיםהיוולא,עצמםראולא
.הדתילמגזרהמיוחדהאינטרסאתאו
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שופטמינויכיציפומסוימיםשמגוריםייתכן?הרחבהציבורכךעלהגיבוכיצד
מיוחדענייןבעלילנושאיםהמשפטביתבהתייחסותביטוילידייבואהמגזרמקרב
לא,המיוחלהשינויאתהביאלאכזהמינויכימשהתברר,כךאםגם.מגזרלאותו

המינויעצםכילהניחאפשר.מגזראותומצדלאכזבהביטויניתןולאמחאהקמה
אונוספתרשמיתהכרהלוהוענקהכאילו,מגזרלאותוסיפוקהביאהמגזרמקרב
אלהציבורהתייחסות,מקוםמכל.בכךהיהודי,בשלטוןשלוהשותפותחוזקה
להשתייכותולא,התפקודולאיכותההחלטותלגוףענייניתנשארההמשפטבית

הכלליתהתקשורתואףהמשפטיתהקהילה.השופטשלהמגזרילמוצאאוהאישית
השינוי.אמונתואועדתו,מינולאוראחראוזהשופטשלהדיןפסקיאתבדקולא

נראה,שהתרחשעדרבהמשמעותבעלשנראה,המשפטביתשלהאישיבהרכב
.שהתרחשלאחרמשמעותחסרכמעט

המשפטיהיועץמשרתשלבאיושןשחלהשינויעללומרניתןדומיםדברים
בתפקודניכרשינויגרםלאבאיושהשינוי.המדינהפרקליטומשרתלממשלה

.הציבוריתבהשפעהאוהמקצועיבמעמד,ההחלטותבתוכן,המשרהנושאישל
מן,טבעיבאופן,מהבמידתמושפעתמידהיההמשרהנושאשלהתפקוד,אכן

מגזראלשלוההשתייכותמןמושפעהיהלאהוא,הנראהככל,אך.שלוהאישיות
.מסוים

ההרכב.המשפטיתהאליטהבהרכבנוסףשינויהתרחשמקבילבאופןאולם

בושהיואף,אירופיתבעיקר,ישראלית-חוץמהותבעלהיההאליטהשלהמקורי
זומהותעלשמרההאליטה.אמריקניהיהבהםשהבולט,אחריםמרכיביםגם

נעשההאליטהשלהחדשההרכב.בהדרגההשתנתההיאאך,רבותשניםבמשך
.ויותריותרישראליתמהותבעל

ישראלילהרכבאירופימהרכב.3
האליטהשלוהתפקודהמעמדאתשעיצב,המשפטיתהאליטהשלהמייסדיםדור

בגילהמשפטמביתלפרוששופטהמחייבהחוקמכוח.הזדקן,המדינהמהקמת

בצמרתגםאירעדומהתהליך.העליוןהמשפטמביתפרישהתנועתהחלה,שבעים
תנועתהדיןעורכיבציבור.המשפטיתובאקדמיההמשפטיםמשרדשלהמקצועית
.עליוגםפסחהלאהתנועהכמובןאך;פחותוחרהיותראיטיתהייתההפרישה

בשנותתאוצהצברה,השבעיםבשנותהתרחבה,השישיםשנותבסוףהחלההיא
באליטההמערבאנשישלמקומםאת.התשעיםבשנותוהסתיימההשמונים
באליטהנותרולאכברהעשריםהמאהבסוף.הארץבניבהדרגהתפסוהמשפטית
שגדלומשפטניםתפסומקומםאת.המייסדיםמדורונשיםאנשיםהמשפטית

הדורותחילופי.ישראלבמדינתמשפטיתהכשרהוקיבלוישראלבארץוחונכו
במעמדגםביטוילידישבאהמובהקתישראליתמהותהמשפטיתלאליטההקנו

.האליטהובתפקוד

681ז"תשסןא"יהמשפט



זמיריצחק

אתהמרכיבותהקבוצותבכל:מקיףהיההדורותחילופישלהתהליך,כןאם
שלהתהליך.אירופיתאליטהשלדורישראליתאליטהשלדורירשהאליטה
הזדקןשבינתיים,ישראליתאליטהשלדור,לאחרונה.כמובןנמשךהדורותחילופי

שלאחרותובקבוצותהעליוןהמשפטבביתמקומואתבמהירותמפנה,הואגם
חילופיהפעםאך.האליטהשלהשלישיהדור-לומראפשר,חדשלדורהאליטה
מןפחותלאישראליהואהשלישיהדור:ישראליותשלרצףמשמריםהדורות
מןבמעברמתמקדהאליטהבהרכבהחשובהשינויאפואזומבחינה.השניהדור
.הישראליתהאליטהאלהאירופיתהאליטהמן;השניהדוראלהראשוןהדור

שלהתהליךאך.זמןובכלחברהבכלרגילתהליך,כמובן,הואדורותחילופי
,הישראליתהאליטהאלהאירופיתהאליטהמן,המשפטיתבאליטההדורותחילופי

.התהליךקצבשלהבחינהמן,כולקודם,רגילבלתיהיההוא.רגילתהליךהיהלא
,לטפטוףדומה,ואיטיהדרגתיתהליךהואדורותחילופישלהתהליךכללבדרך
חילופישלהרגילהתהליךגםהואכוה.זמןשלממרחקאלאניכראינוגםולכן
כמעטהממוצעהגילכזהבתהליך.אחרותבמדינותהמשפטיתבאליטהדורות
הדורלמשל,מסויםדורכילומראפשר-איגם,כללבדרך,לכן.משתנהשאינו
בחברהמיוחדתחשיבותבעלמסויםשינוישחוללהוא,השלושיםשנותילידישל

באליטההדורותחילופישלהתהליך,זאתלעומת.מסויםבמוסדאומסוימת

דומה,וחדמהירהיה,הישראליהדוראלהאירופיהדורמן,ישראלשלהמשפטית

עמדותלתפוסשהחלהישראליהדור.האליטהכלהתחלפהקצרזמןתוך.לשיטפון
ההנהגהעמדותכלאתכמעטתפס,השבעיםבשנותהמשפטיתבקהילהמפתח

המשפטיתהמנהיגותהתשעיםשנותבאמצע.התשעיםבשנותהמשפטיתבקהילה
,ישראלבארץוחונכושגדלו,השלושיםשנותמילידיכולהכמעטמורכבתהייתה
.העבריתבאוניברסיטהשלהםהמשפטיתההשכלהאתורכשו

מבחינתרקלא,רגילבלתיהיההמשפטיתבאליטהדורותחילופישלהתהליך
הדורותשלהתרבותיהרקעמבחינתגםאלא,החילופיםתהליךשלהקצב

מבחינהההמשכיותאתקוטעיםאינםדורותחילופיכללבדרך.המתחלפים
הברית-בארצות,המשפטיתבאליטהדורותחילופישלהרגילבתהליך.תרבותית

היועצים,השופטיםאתהמחליפיםמשפטניםשלהחדשהדור,למשל,בצרפתאו
מבחינתבהרבהשונהאינו,ממשרותיהםהפורשיםלמשפטיםוהמרציםהמשפטיים

באותהעוצבוהם,האםשפתאותהלהםיש.הקודםהדורמןהתרבותיהרקע
חילופישלהתהליך.האוניברסיטאותבאותןכמשפטניםהוכשרווהם,התרבות
החדשהדורשלהמשפטנים.שונההיהישראלשלהמשפטיתבאליטההדורות
(המיתוסאו)האתוסידיעלעוצבוהם.ראשיתכשפהאואםכשפת,בעבריתגדלו

,כמובן,שונה-האתוסלפי)שונהאישיותבעלתמקוריתדמות-הצברשל
לארץלהגיעשהצליחיהודיאותולרבות,הגלותיהיהודישלהדמותמן(לטובה
במדינתכמשפטניםהוכשרוהם.השנייההעולםמלחמתלפנימבוגרכאדםישראל
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לא,שונהמוצרשהפיקזובתרכובתמשהוהיה.ודמוקרטיתיהודיתמדינה:ישראל
האליטהאתשפקדדורותחילופישלהתהליך,אכן.במהותגםאלא,בצורהרק

.זולאליטהמיוחדהיהלא,התשעיםשנותועדהשבעיםמשנות,המשפטבתחום
המשפטבתחוםאולם.אחריםבתחומיםאליטותגםשפקדטבעיתהליךזההיה

ועלהתפקידתפיסתעלהשלכהלוהייתה.מיוחדתלתוצאההובילזהתהליך
.המשפטיתהאליטהשלבפועלהתפקוד

מיוחדיםמאפיינים.ב

עצמאות.1
מבחינתאחרותמאליטותניכרבאופןשונההייתהלאהמשפטיתהאליטה,כאמור
מבחינותאך.האליטותבכל,יותרישראליזאתועם,יותרהטרוגנישנעשה,ההרכב
מאפייניםלהיש.אחרותמאליטותניכרבאופןשונההמשפטיתהאליטהאחרות

.המקצועיתהעצמאותהואבהםהחשוביםאחד.מיוחדים
חשיבותבעלענייןאינההמקצועיתהעצמאותשאלתהאליטותלרובבאשר

מעצמאותנהנותאינן,וברוררשמיבאופן,מהותןפישעלאליטותיש.רבה
,המדינהבשירותהעובדיםכל.המדינהשירותשלהאליטה,למשל,כך.מקצועית
,הייררכיתבמערכתפועלים,הממשלהמשרדישלהכללייםהמנהליםלרבות
.הצבאיתבמערכתגם,כמובן,כך.עליהםהממוניםלהוראותכפופיםהםולפיכך
נתוןהוא,בחוקמפורשתהוראהפיעל,אלא,עצמאיאינול"הרמטכאפילו
פועלותשאינןאף,רבותנוספותאליטות.הביטחוןלשרוכפוףהממשלהלמרות

האליטותגם,כללבדרך,כך.מקצועיתמעצמאותנהנותאינן,הייררכיתבמערכת

,משתניתבעצמה,ומפוקחיםמוסדריםאלהמקצועות.החופשייםהמקצועותשל
כמו,חופשייםמקצועותבעליעלחוקפיעלקייםפיקוח.הממשלהידיעל

מלאכהבעליכמו,נוספיםעיסוקיםבעליועל,ומהנדסיםחשבוןרואי,רופאים
במקצועותהעוסקיםאתבמיוחדמטרידאינוהממשלתיהפיקוח.מפעליםובעלי

להבטיחכדיממשלתיפיקוחלקייםבצורךמכיריםהם,אחדמצד.אלהובעיסוקים
בהתנהלותלהתערבפוליטיאינטרסאיןלממשלה,שנימצד;לציבורראוישירות

תפקודמונעאינוהממשלתיהפיקוח,בפועל,לפיכך.עניינימטעםשלאהמקצועית
.אלהובעיסוקיםבמקצועותוראויתקין

רבהמידההמקיימיםועיסוקיםמקצועותשלקטןמספריש,זאתלעומת

חברתיערךעללהגןכדיכללבדרךמוענקתהעצמאות.מקצועיתעצמאותשל
עיתונאיםפטורים,לדוגמה,כך.בפיקוחהטמונההתועלתעלגוברתשחשיבותו

ממשלתימפיקוחפטוריםוסופרים,העיתונותחופשעללהגןכדיממשלתימפיקוח
.היצירהחופשעללהגןכדי

עצמאות.שופטיםאצלגםקייםהממשלהכלפימקצועיתבעצמאותהצורך

683ז"תשסןא"יהמשפט



זמיריצחק

כך.דמוקרטיתבחברהמשפטלביתחייםסם,לומראפשר,הכרחיתנאיהיאזו
המשפטביתבפנילהתדיינותהצדדיםאחדקרובותשלעתיםמשוםבעיקרהדבר
שמוגשאימתכל,לדוגמה,המצבזה.אחרתשלטוניתרשותאוהממשלההוא
אדםידיעלץ"לבגעתירהמוגשתאוהמדינהפרקליטותידיעלאישוםכתב

עללהגןכדיהןנדרשתהעצמאות,כאלהבמקרים.שלטוניתמהחלטהשנפגע

אדםשכלכדיוהןהחלטתועללהשפיעהשלטוןשלניסיוןמפניהמשפטבית
.המשפטבביתאמוןלתתיוכלהשלטוןעםהמתמודד

עצמאותםעללשמורמתכווניםשהםהשופטיםהבהירוהמדינההקמתעם

ומכלהממשלהעםאישיקשרמכללחלוטיןעצמםלנתקזהולצורך,משמרמכל

שופטיםזהובכלל,שופטיםהיו,אכן.פוליטיתעמדהאופוליטיגוףעםהזדהות
גופיםעםמזוהיםאוקשוריםהיולמינוישקודם,העליוןהמשפטלביתשמונו

פעילותומכלכאלהבגופיםמעורבותמכלעצמםלהרחיקמיהרואלה.פוליטיים
ממששלבהתנגדותנתקללאמקצועיתלעצמאותהשופטיםשלהמאבק.פוליטית

המסורתבהשפעתאולי,השלטוניתהמערכתכינראה.השלטוניתהמערכתמצר
.השופטיםבעצמאותהצורךאתהבינה,האנגלית
השנהלמןשפיטהבעניינימוחלטתעצמאותהוכיחוהשופטים,למעשההלכה
המשפטביתקיבלהעצמאותמלחמתשלבעיצומהכבר.המדינהלהקמתהראשונה
עימותיםמפניחששלאהוא.הביטחוןמערכתשללעמדותבניגודהחלטותהעליון

יוצאהמשפטביתהיהזומבחינה.הממשלהראשעםלאואףממשלהשריעם
ניתןכילדעתהרחבהציבורלמדמהרהעד.השלטוניותהמערכותבקרבדופן

באהדבר.פניםמשואוללאמוראללאהדיןפיעלשיפעלהמשפטביתעללסמוך

בהשוואהרקלא,המשפטלביתרוחששהציבוראמוןשלרבהבמידהביטוילידי
למידתבהשוואהגםאלא,בישראלאחרותשלטוניותמערכותכלפיהאמוןלמידת
האמון.מדינותבאותןהמשפטלבתירוחשאחרותבמדינותשהציבורהאמון

ביתשלהנמשךבמאבק,וחיוניחזק,כוחכמקורהמשפטביתאלחוזרהציבורי
.סמכותוועלמעמדועללשמורהמשפט

קיים,המשפטביתלגביבמיוחדחשובשהואאף,מקצועיתבעצמאותהצורך
היועץלגביבולטתבצורהקייםהוא.המשפטיתבמערכתאחרותקבוצותלגביגם

כללשבדרך,אחריםציבורמעובדילהבדיל.המדינהופרקליטלממשלההמשפטי
לממשלההמשפטיהיועץ,עליהםהממוניםהוראותפיעללפעולעליהםחובה

להוראותבניגודזהיהיהאםגם,הדיןפיעללפעולחייביםהמדינהופרקליט
לישראלייחודיתלממשלההמשפטיהיועץשלמוחלטתעצמאות.עליהםהממונים

הואכמהעד,המשפטיביועץתלויהדבר,זאתעם.אחרותלמדינותבהשוואה

.זולעצמאותביטוינותן
אףהוא.המקצועיתבעצמאותורשמיתלהכרההואגםנאבקהדיןעורכיציבור
,אחריםחופשייםמקצועותמבעלינבדליםהדיןעורכיזומבחינה.במאבקהצליח
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מוסדרים,נוספיםומקצועות,אלהמקצועות.ומהנדסיםחשבוןרואי,רופאיםכמו
התנהלותעלוהשפעהפיקוחשלרבהמידהלממשלההמקניםחוקיםידיעל

.עצמאותשלרבהלמידה,חוקמכוחזכתההדיןעורכילשכת,להבדיל.המקצוע
.סיבותשתיבגלל?בהזכולאאחריםשמקצועותבעצמאותהדיןעורכיזכוומדוע
עיסוקיםמאשריותרהשלטוןכלפיעצמאותדורשדיןבעריכתהעיסוק,ראשית
הנמצאיםוגופיםאנשיםלחץאומוראללאלייצגחייביםדיןשעורכיכיוון,אחרים
לוונודעת,וחזקמאורגןציבורהואהדיןעורכיציבור,שנית.השלטוןעםבעימות
צריכההייתהלאהיא.המשפטיתהאקדמיה,לבסוף.בכנסתגםממשיתהשפעה

כפי,בישראלמקובלהיהומתמידמאז.מקצועיתלעצמאותמאבקלנהלכלל
נהנים,התחומיםבכל,באוניברסיטאותהמרציםכי,המערבמדינותבכלשמקובל
.ופרסוםמחקר,הוראהמחופש

זכוהמשפטיתהאליטהאתהמרכיבותהקבוצותשכללומראפשרלסיכום
במקצועותהמקובלמןיותר,ולמעשהלהלכה,השלטוןכלפימקצועיתלעצמאות

לפתחסייעההיא.המשפטיתהאליטהשלחשובמאפייןהיאזועצמאות.אחרים
בשאלותרקולא,וביקורתיעצמאיחשיבהאורח,מרכיביהכלעל,זואליטהאצל

להתעמתהאליטהעלהקלההיא.וחברתיותמדיניותבשאלותגםאלא,משפטיות
פגיעהלמנועכדי,השלטוןעםובמיוחד,אחרותוקבוצותגופיםעםבפומבי
.ועוולמשגהלתקןוכדיאדםזכויותעללהגןכדי,ראוייםוחברהממשלבסדרי
אתשתנצל,המשפטיתהאליטהכלפיהציבורמצדציפייהיצרהאפילוהיא,בעצם

האליטה,כללבדרך.השלטוןכוחכלפיומאזןמבקרגורםלשמשכדיעצמאותה
מעמדלעצמהרכשההיאכךבשל.הציפייהעלוענתהלאתגרנענתההמשפטית

המשפטיתלאליטההוסיפההציבוריתהתמיכה.הציבורבקרברבהותמיכהמיוחד
העצמאות,הכולבסך.ציבוריתשליחותשלתחושהלההקנתהואפילו,כוח

האליטהשבוהאופןעלניכרתבמידההשפיעההמשפטיתהאליטהשלהמקצועית
.שלההחברתיהתפקידאתמילאה

התפקיד.2
;אחדמצד(לחיקויומודל)סמלשלתפקיד:מורכבתפקידממלאתאליטהכל

ממלאתהאליטהשבוהאופן.שנימצד(והתנהלותתפיסותלגבי)הנהגהשלתפקיד

,זאתעם.פועלתהיאשבוהתחוםאופיידיעלרבהבמידהמוכתבתפקידהאת
:סוגיםלשני,האליטהתפקודלפי,השוניםבתחומיםהאליטותאתלחלקאפשר

אך;הסוגיםשניביןהמבדילחדקואיןאמנם.פתוחותואליטותסגורותאליטות
.מהותיהכדלכיניהםיש

.לההמיוחדהתחוםבתוךכלומר,פניםכלפיבעיקרמתפקדתסגורהאליטה
ובפועל,להשפיעמבקשתאינה,להשפיעאמורהאינהכזואליטהכללבדרך
שלהאליטה,כמדומה,היאכזאת.שלההתחוםבמסגרתאלאמשפיעהאינהאף

685ז"תשסןא"יהמשפט



זמיריצחק

שלהאליטהכמו,פתוחהאליטהממנהשונה.הרופאיםשלהאליטהאוהמהנדסים
.שלההתחוםבמסגרתולהשפיעלפעולמבקשתכזאתאליטהגםאמנם.העיתונאים
:עיתוניםועלעיתונאיםעללהשפיעמבקשת,לדוגמה,העיתונאיםשלהאליטה

אינההיאאולם.עיתונאיתלאתיקהבנוגעמנחהוגורםלחיקוימודללשמש,למשל
אףוהיא,זהלתחוםמחוץגםלהשפיעמבקשתהיא.זהלתחוםעצמהמגבילה
אנשיםעללמשל,אחריםבתחומיםאנשיםשלהתנהגותועלעמדותעלמשפיעה
.הרחבהציבורעלואף,בשלטון

מבקשתהמשפטיתהאליטה,כמובן.פתוחהאליטההיאהמשפטיתהאליטה
התנהלותשלראוייםדפוסיםולקבועמשפטייםבענייניםתפיסותעללהשפיע
האליטהשלהתפקידיםמןאחדחלקאלאזהאיןאך.המשפטיתהקהילהבקרב

שנטלהומהםעליההטילשהחוקמהם,שלההתפקידיםמןאחרחלק.המשפטית
הציבורבקרב,השפעהגםלהויש,תפקידלהיש.חוץכלפימופנה,לעצמה
ומשפיעותהפועלותרבותמקצועיותמאליטותניכרבאופןשונההיאבכך.הרחב

.המקצועתחוםבתוך,בעיקראו,רק
מאליטהמשתנההרחבהציבורבקרבפתוחותאליטותשלהשפעתןמידת
,לההמקנותרשמיותלסמכויותואףרשמיתלהכרהשזכתהאליטהיש.לאליטה
.התנהגותכללילקבועכוחגם,והתנהלותתפיסותעלהשפעהשללאפשרותמעבר
ולכן,רשמיותסמכויותלאואףרשמיתהכרהלאליטהאיןהמקריםברובאך

חברישלהמוסריתובסמכותהאישיותבכוחתלויהלהשפיעשלההאפשרות
ביןלהבחיןיש:אחדעורעשויהאינההמשפטיתהאליטה,זומבחינה.האליטה
,הציבוריתהקבוצה.זואליטהבקרבהפרטיתהקבוצהלביןהציבוריתהקבוצה
היועץומן,אחדמצדהעליוןהמשפטביתשלהשופטיםמןבעיקרהמורכבת

חוקיםמכוחרשמיתלהכרהזכתה,שנימצדהמדינהופרקליטלממשלההמשפטי
נוסף,אלהסמכויותמכוח.התנהגותכללילקבוענרחבותסמכויותלההמקנים
הציבורבקרברבההשפעהלהםנודעת,שלהםהציבוריהמעמדמןהנובעלכוח
,כלומר,המשפטיתהאליטהבקרבהפרטיתהקבוצהלגבישונההמצב.הרחב

איןלאלה.למשפטיםהספרבבתיהמרציםוסגלהדיןעורכישלהמנהיגות
ההשפעהמידתולפיכך.פועליםהםשבוהתחוםלמסגרתמחוץרשמיותסמכויות
.יחסיבאופןמעטההרחבהציבורבקרבשלהם

ובהשפעהבתפקודהשינוי.ג

להבחיןאפשר,הרחבהציבורבקרבהמשפטיתלאליטההנודעתההשפעהמבחינת
תקופתאלא,ברורמועדאוחדקושלהפרדהביניהןאין.תקופותשתיבין

עדהמדינהמהקמתנמשכההראשונההתקופה.שניםכעשרשנמשכהביניים
השבעיםבשנותשהחלה,השנייההתקופה.לערךהשמוניםאוהשבעיםשנות
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במעמדניכרשינויחלהשנייההתקופהכמהלך.היוםעדנמשכת,השמוניםאו
משפיעה,הציבורייםבחייםיותרבולטתנעשתההיא.המשפטיתהאליטהובתפקוד

.במחלוקתשנויהיותרגם,זאתועם,יותר
הראשונההתקופהבמשךתפקדההדיןעורכיציבורשלהאליטה,הכולבסך
שלהאליטה.המקצועלתחוםמחווןחשובתפקידלההיהלא.סגורהכאליטה
המדינההקמתשלאחרהראשונהבתקופהתפקדההיאאףלמשפטיםהמרצים
,הכולבסך.המקצועלמסגרתמחווןכמעטנשמעלאקולה:סגורהכאליטה
.מורגשתהייתהלאהחברהעלהמשפטיתבאליטההפרטיתהקבוצההשפעת
משקלנודעהציבוריתלקבוצה,המשפטיתבאליטההפרטיתהקבוצהמןלהבדיל

פועלהיהזה.המדינההקמתשלאחרהראשונותבשניםכברהלאומיבמישוררב
,גיסאמחדלשופטיםשהוענקוהחוקיותוהסמכויותהרשמיהמעמדשליוצא

אלהסמכויותמכוחשנתקבלוההחלטות.גיסאמאידךלממשלההמשפטיוליועץ
הציבהאלהסמכויותשלההפעלהעצם.הציבוריהתחוםאלהמקצועמתחוםחרגו

בשורה,המדינההקמתעםמיד,לממשלההמשפטיהיועץואתהמשפטביתאת
טבעיבאופן,תפקדוהםאלהסמכויותמכוח.החברתיתהמנהיגותשלהראשונה
.פתוחהכאליטה,הכרחיוכמעט
המשפטיתבאליטההציבוריתהקבוצהשלתפקודהביןהבדלניכר,זאתעם

מן,כולקודם,נבעההבדל.השנייהבתקופהתפקודהלביןהראשונהבתקופה
מורכבתהייתההראשונהבתקופההמשפטיתהאליטה.האישיבהרכבההבדל
יריעתלרבות,מאודרחבהכלליתבהשכלהאופיינההיא.אירופהמאנשיבעיקרה
אליטותמאשריותר,לישראלאתהוהביאה,הגדולהעולםעםוהיכרותשפות

סדרלמושגיכבודשליחסגםכללהזותרבות.אירופיתתרבותגם,פוליטיות
משמעותקיבלזהיחס.שלטוןהואבאשרלשלטוןכבודגםזהובכלל,ומרות

המדינה,אחדמצד.אירופהיהדותשלהשואהלאחר,המדינההקמתעםמיוחדת
,אחרמצד;חמורותבעיותעםוהתמודדהקיומיתבסכנהנתונהעדייןהייתה

מאודוכריזמטית,המדינהחוקיפיעלמאודחזקההייתההמדיניתהמנהיגות

עלגזר,מרשימהעצמאותהפגיןשאמנם,המשפטבית,זהבמצב.אישיתמבחינה
המדינהלביטחוןשנגעובענייניםבמיוחד,שלטוןבענייניבמעורבותואיפוקעצמו

.אחריםקריטייםובעניינים
האליטהשלהראשוןהדורכאשר,השנייהבתקופהלהשתנותהחלזהיחס

שלהשניבדורבהדרגההתחלף,ישראללארץמחוץועוצבשגדל,המשפטית
ופחותנועזותביותרהתאפייןהשניהדור.בישראלוהוכשרושגדלומשפטנים

המשפטיתלאליטההצטרףשהואלצייןחשובאף.ולמוסכמותלשלטוןכבוד
הראשונהבתקופההמצבמןשונההיהבמדינההכלליהמצבכאשרלהשפיעוהחל

והחברההכלכלה,מאודנחלשהלמדינההקיומיתהסכנה.המדינההקמתשלאחר

הסמכותמןהרבההמדיניתהמנהיגותאיבדהובמקביל,רבהבמידההתבססו
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המשפטיתהאליטהשלהחדשהדורלעצמוהתירזאתבעקבות.שלההאישית
ואף,מקובלותתפיסותוכלפישלטונייםמוסדותכלפיוחשדנייותרביקורתייחס

עצמועלליטולמוכןהיההוא.תפקידובמילוייותרוכןגלויביטוילכךנתן
גםשלטוניותרשויותעםגלויהבהתמודדותהכרוךהסיכוןאתוכןהאתגראת

.במיוחדרגישותפוליטיותבשאלות
המשפטבביתוגםלממשלההמשפטיבייעוץגםביטוילידיבאזהשינוי
לממשלההמשפטיהיועץעללומרהתחילווהשמוניםהשבעיםבשנות.העליון
נעשה,ץ"כבגבתפקידובעיקר,העליוןהמשפטובית;"המדינהל"מנכ"שהוא
זוהתפתחותקיבלההשמוניםמשנות.וחשובמשפיע,ויותריותרמרכזימוסד

הואשלוהבסיסיהתפקידשאמנםאמרהמשפטבית.ומכווןמודעבאופןתאוצה
שלתפקידגםלוישכיהוסיףהואאולם;בפניוהמובאיםבסכסוכיםהכרעה
החוקלשלטוןנתןהמשפטבית?החוקשלטוןומהו.החוקשלטוןעלשמירה
מוגבלאינוהמשפטובית,לחוקבציותמתמצהאינוהחוקשלטון.רחבמובן

חברהשליסודערכישלשלטוןגם,לכךפרט,הואהחוקשלטון.החוקלאכיפת
החוקבפניהשוויון,אחרותיסודוזכויותחירותכמוערכיםכוללהוא;דמוקרטית
ערכיםלאורהחוקיםאתלפרשהואהמשפטביתשלתפקידו.שלטוניתוהגינות

התחשבותמתוךסמכויותיהןאתיפעילוהשלטוןשרשויותכךעלולהקפיד,אלה
,ציבוריותעתירותבפנילרווחהשעריואתהמשפטביתפתחזהלצורך.בהםראויה
בשלטוןפוגעתשלטוניתהחלטהכיטענהבפיושישאדםשלעתירה,כלומר
המשפטבית.אדםבאותומיוחדבאופןפוגעתאינההחלטהאותהאםגם,החוק
לשלטוןכפופה,הכנסתלרבות,שלטוניתרשותכלעקרונישבאופןהצהיראף

.המשפטביתשללביקורתגםולכן,החוק
טענות,הפוליטיהממסדבקרבובמיוחד,הציבורבקרבלהישמעהחלוכךבשל

עצמושראה,לממשלההמשפטיהיועץכלפיוגם,העליוןהמשפטביתכלפי
.המדינהשל"משפטיזציה"ושיפוטיאקטיביזםבדברהמשפטביתידיעלמונחה
והמקובלהמסורתיהתפקידמןחורגתהמשפטשמערכת,בעיקר,הןהטענות

,כאלהעניינים.וערכייםחברתיים,מדינייםבענייניםמדייותרומתערבת,שלה

בראש,אחריםגופיםידיעלמוכרעיםלהיותכללבדרךצריכים,הטענותלפי
.והממשלההכנסתובראשונה
,הפוליטיהממסדמצדבעיקר,ניסיונותואף,איומיםגםבאוהטענותבעקבות

בין.והשפעתוכוחואתולהגבילהעליוןהמשפטביתשלהמעמדאתלערער
שיקנהבאופן,שופטיםלבחירתהוועדההרכבאתלשנותניסיונותנעשו,היתר
משפטביתלהקיםניסיונותוכן,השופטיםבבחירתהפוליטילממסדהשפעהיותר

.העליוןהמשפטביתמידיחוקתייםבענייניםלהכריעהסמכותאתשיפקיע,לחוקה
שקיימתאלאבלבדזולא.נפסקולאהםאך.כהעדצלחולאאלהניסיונות
,להשתחררשלובמאבקאחדיוםיצליחהפוליטישהממסדממשיתאפשרות
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המגבלותמן,יותרמדויקתכלשון,או,השיפוטיתהביקורתמן,האפשרבמידת

.החוקשלטוןשלהעיקרוןמכוחעליוהמוטלות
מאבק,מעשיבאופן,שהוא)השיפוטיתבביקורתהפוליטיהממסדשלהמאבק

מאזבעיקר,אופייניתתופעההוא.לישראלמיוחדאינו(המשפטיתהאליטהנגד
.באירופהבמיוחד,אחרותבדמוקרטיותגם,העשריםהמאהשלהאחרונותהשנים

.הדמוקרטיהבתפיסתשחלהההתפתחותשליוצאפועל,הנראהככל,זהו
נעשה,יותרומבוססיותרמשכילשנעשה,הרחבהציבורהמודרניתבדמוקרטיה

,היתרבין,ביטוילידיבאהדבר.השלטוןשלולמגבלותלזכויותיויותרמודעגם
פעולותעלרקלא,השיפוטיתהביקורתבהתרחבותובמיוחד,החדשותבחוקות

עלהמערכהבחזיתהוצבהמשפטבית.הפרלמנטחקיקתעלגםאלאהממשלה
ביןהמתחהתגברזאתבעקבות.השלטוןסמכויותלביןהאדםזכויותביןהאיזון
עלביקורתהיאהטיפוסיתהתגובה.השיפוטיתהמערכתלביןהפוליטיהממסד

.וממדינייםחברתייםהליכיםשלמוגזמת"משפטיוציה"ועלשיפוטיאקטיביזם
ביןלהתמודדות,אחרותבמדינותמאשריותר,רבהחשיבותנודעתבישראל

מתהיםקיימיםבישראל,אחדמצד.השיפוטיתהמערכתלביןהפוליטיהממסד
ביןהיחסיםבתחום,הלאומיהביטחוןבתחוםבעיקרכך.במיוחדקשיםפנימיים

הציבורביןהיחסיםבתחוםגםוכןהערביתהאוכלוסייהלביןהיהודיתהאוכלוסייה

החלטותלקבלקרובותלעתיםנדרשהמשפטבית.הדתיהציבורלביןהחילוני
מחלוקתלעוררעלולותאלההחלטותהדבריםומטבע,אלהרגישיםבתחומים

יציבאינועדייןבישראלהמשפטביתשלהמעמד,שנימצד.חריפהוביקורתקשה
אינוהואאך,הציבורמצדרבלאמוןזוכההמשפטביתאמנם.כנדרשומובטח

לפגוע,יחסיתבקלות,מסוגלהפוליטיהממסדולכן,נוקשהחוקהידיעלמוגן
.מעמדואתולערערסמכויותיואתלהגביל,בעצמאותו
.הפוליטיהממסדעםבהתמודדותלבדהעומדתאינההמשפטיתהאליטה

שניםמזהמבקש(הפוליטיתהאליטה,בעצם,שהוא)הפוליטיהממסדכינראה
להכבידכדיבהשישבמידה,אחרותאליטותשלההשפעהמןגםלהשתחרר

החברתיותהאליטותמןהפוליטיהממסדשלההסתייגות.אותוולהגבילעליו
מןהרבהאיבדושונותאליטות,אכן.במעשיםוגםבדבריםגםביטוילידיבאה

אך.האקדמיתהאליטה,לדוגמה,כך.שלהןהחברתיתוההשפעההציבוריהמעמד
ועלכוחהעלשומרתעדיין,העליוןהמשפטביתובמיוחד,המשפטיתהאליטה
שהציבורהתמיכהובגלללהמקנהשהחוקהסמכויותבגללרבהבמידה,השפעתה

כדימנהלהפוליטישהממסדבמערכהמרכזיתמטרהמהווההיאלכן.להמעניק
.וממגבלותמביקורתלהשתחרר

בצורה,המאבקאתלאפייןאפשר.בישראלהחברהדמותעלמאבקזהו

שהםכפי,(ואחריםחברתיים,כלכליים)אינטרסיםביןכהתמודדות,פשטנית
,החוקבפנישוויון,האדםזכויות)ערכיםלבין,הפוליטיהממסדידיעלמיוצגים
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ידיעלמיוצגיםשהםכפי,(מינהליתוהגינותשלטוניתשקיפות,חכרתיצדק
אלהערכיםשלהמשקל,זוהתמודדותבעקבות,יהיהמה.המשפטיתהמערכת
.בטוחהאינההתשובה?אינטרסיםלרסןיצליחומידהובאיזוהישראליתבחברה

,המשפטיתהאליטהשלובנחישותהבעצמתה,במעמדהרבהבמידהתלויההיא
הרחבהציבורבתמיכתרבהבמידהתלוייםואלה,העליוןהמשפטביתשלובעיקר
.המשפטיתבאליטה
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