
השופטתכונות

*גרוסיהושעהשופט

,לשפיטההמינוייםבסוגייתודיןדתיודעיציבורבקרבמחלוקתמתעוררתלפעםמפעם

,המינוייםשיטתאתלנתחזוברשימהבכוונתיאין.אחראוזהמינויעלבקורתונשמעת

לשופטיםשיתמנולכךולפעוללשאוףישכיספקאין.סבירההיאלכאורהכילצייןודי
.זוואחראיתרמהלכהונההראוייםהאנשים

הרהוריםולהשמיעתשובותלהעלותאנסהלגביהואשר,מציגאנישאותההשאלה
,בהןמחונןלהיותמישראלאדםשצריךביותרוהחשובותהעיקריותהתכונותמהן:הינה

,אותןולחשוףלגלותן,אלהתכונותאחרלתורמנתעל?כשופטדרכושתצלחמנת-על

וכןהעולםמאומותופילוסופיםמשפטנים,שופטיםבקרב,במקורותינוקצרסיורערכתי
.ביותרותמציתיקצרלהיותחייבהסיור,קצרהוהיריעהמאחר.והשירההספרותבעולם

ך"התנ

בספרובראשונהובראש,במקורותינומשופטהנדרשותהתכונותאחרלתורנחלהבה
בפרשתמצויהלשמהראויהשיפוטיתמערכתלהקמתהראשונההתוכנית.הספרים

במלאכתהעסוקמשהכורעתחתיוהעצוםבעומסנוכח,משהחותן,יתרוכאשר,יתרו
הצעהחתנומשהבפנימעלה.,שיפוטימנהלןשלבכשרוןהמחונן,יתרו.השיפוט

המערכתעללהתעכבבאאיניכאן.משהשלמלאכתועלשיקלושיפוטערכאותלהקמת
תכונותאחרלעקובמענייןלענייננו.היריעהאתארחיבלאולכן,והרכבההשיפוטית

תחזהואתה":למשהבהצעתויתרואותןשמפרטכפיהשיפוטיתהמלאכהנושאי

שריאלפיםשריעלהםושמתבצעשנאיאמתאנשיאלהיםיראיחיל-אנשיהעם-מכל
בדרישותשמדוברלמרות.1"עתבבלהעם-אתושפטו.עשרתושריחמשיםשרימאות
כאלהתכונותכימסתבר,"בצעשנאי,אמתאנשי,אלוהיםיראי,חילאנשי"קלותלא

הגדולהדבראת"כיומציעממשיךיתרושהרי,קליםבענייניםהדןמשופטנדרשות
קליםבענייניםהדןשופטשגםהרואותעינינו.2"הםישפטוהקטןהדברוכלאליךיביאו

.יפו-אביב-בתלהמחוזיהמשפט-ביתשופט* .כב-כא,יח,שמות.1

.שם,שם.2
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אתתואמתזותיאוריה.עיקרכלפשוטותשאינן,הללובתכונותמצוידלהיותחייב
גדולענייןביןדווקאאיננההאבחנהלפיה,פרשהבאותהזכרישלהשגם,ההשקפה
שענייןיתכןשכן,קשהלענייןקלענייןביןאלא,הכספיההיקףמבחינתקטןלעניין
בהצעתויתרולכן.משפטיתמבחינהביותרקשהיהיהעדייןקטןכספישיעורבושכרוך
,זובסוגיההשונהההשקפהבעל,משהואילו,גדולוענייןקטןענייןעלמדברלמשה

.(3"משה-אליביאקהקשההדבר-את")קשהלענייןקלענייןבץמבחין
או'"בריבותהדרלאודל"כגון,השפיטהמלאכתלגביוכותהוראותמכילההתורה

בשיטותאוהשפיטהבדרכילדוןבכוונתיאיןשכאמוראלא,5"במשפטעולתעשוולא"
הללוההוראותכילומרדילפיכך.משופטהנדרשותבתכונותורקאךאלא,השפיטה
מידתעלובפרט,השופטשלתלותואיועלהאינטלקטואליהיושרעלמצביעות

אלא,לעשירפניםלשאתעליושאסוררקלא.מצוידלהיותעליושבההאובייקטיביות
כאמוראך.עניהיותושוםעלורקאךאדםשללטובתוהכףאתלהטותגםעליושנאסר

למלאשדייןהוראות,ושיטותיההשפיטהלמלאכתהמתייחסותהוראותעלאתעכבלא

הכלולנפלאקטעמוצאיםאנוכאן.'אמלכיםלספרהיישרנעבוראלא,נפרדתרשימה
מיכילרעטוב-ביןלהביןעמך-אתלשפטשמעלבלעבדךונתת":שלמהשלבתפילתו

עליוכראויהעםאתלשפוטיוכלשהשופטכדי.6"הזההכבדעמך-אתלשפטיוכל
אנליטיניתוחכושרבעל,ראשבעלשיהיהרקלאהיינו,"שומעלב"במצוידלהיות

צעדיומכווןהרגששיהיה,בלבולשמועהמסוגלאדםיהיהשגםאלא,ואינטלקטואלי
.השכלבצד

,7"תרדףצדקצדק"הידועהפסוקכמובןקיים,משופטהנדרשתהיעילותמידתלגבי
.8"צדקומהירמשפטודורששופט":יתמיהוהנביאדבריאתגםלהזכירראויבצידואך

שבספריהאחרוןמתוךקצרקטע,השופטשלמידותיולגביהתמונהולהשלמת

ראו":הוראותלהםרנותןבארןשופטיםממנהיהושפטהמלך.'בהימיםדברי,ך"התנ

'ה-פחדיהיועתה:משפטבדברועמכם'להכיתשפטולאדםלאכיעשיםאתם-מה
השופטעל.9"..שוהדומקחפניםומשאעולהאלהינו'ה-עםאין-כיועשושמרועליכם
שוחדמקבלתלהתרחקות,פניםמשואלאיהמביאההיאזוויראה,'היראלהיות

.עוולהולמניעת
התלמוד

חכמידברישלמקיפהסקירהלהביאניתןלאזורשימהבמסגרת-לתלמודך"ומהתנ
הממקדותאמרותבמספרלהסתפקישאלא,לשופטהדרושותהתכונותעלהתלמוד
.זוסוגיהומרכזות

.כן,שם.3
.ג,כג,שמות.4
.סו,יט,ויקרא.5
.ט,ג,'אמלכים.6
.כ,טז,דברים.7
.ה,טז,ישעיה.8
.ז-ו,יט,'בהימיםדברי.9
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מושיביןאיןיוחנןר"א":סנהדריןבמסכתמצויהשופטתכונותשלממצהריכוז

ויודעיםכשפיםובעליזקנהובעלימראהובעליחכמהובעליקומהבעליאלאבסנהדרי
להדגישחשובובראשונהבראש.ן0"המתורגמןמפישומעתדריסנהתהאשלאלשון'בע

זושתהאראויבעיקראך,שלמהמחכמתקורטובבהשיהיהצריךזוחכמה.החכמהאת
שאינושמיתכונה,סנסקומוןז"בלעשנקראמה,בריאהגיוןבחושהמלווהחייםחכמת

מסכתשמונההתכונותבין.השפיטהממלאכתעצמושירחיקלומוטבבהמצויד
אסור"כיבשעתוקבעאפלטוןגםכילצייןויש,"זקנהבעלי"עלגםמדוברסנהדרין
כךעלאלא,הביולוגיבגילדווקאאמוריםהדבריםאין,ואולם.ון"צעיריהאשהשופט

אמנם.חייםובניסיוןהחייםבשביליהמידהעליתרצעיריהיההשופטכיראוישלא
הואאפילו,ארבעיםלגילהגיעשלאמיכלכיהתקינובזמנוכישוניםבמקומותנקבע

אותועדכראויעליומיושבתארםשלדעתושאיןמאחריורהולאידוןלא,להורותראוי
לשמשצריךהגילאין,האחרותהבחינותמכלראויפלוניאםכיהיאההלכהאך,זמן

.כדיין2ןיכהןכימניעה
השופטלבאתלמלאשצריכההתחושהעלנפלאתיאורמוצאיםאנומסכתובאותה

עליואלא,ואפורשגרתיענייןבמלאכתויראהלאשהשופטביותרחשוב.לדיןבשבתו
מסוגלכשהוא,קודש-מלאכתכאללכךלהתייחסלושיאפשרוואופיתכונהבעללהיות

שלטעמה.ויוםיוםבכלבכורההצגתבמעיןמופיעהואכאילועבודתויוםאתלהתחיל
מצויההשופטבלבלפעםהחייבתהכבדההאחריותתחושתבלווית,זוקודשחרדת

לומונחתחרבכאילועצמודייןיראהלעולם":לצטטהמרביםשכההנפלאהבפיסקה

.13"מתחתיולופתוחהוגיהנםירכותיובין
תכונתוהיא,השופטשלנוספתחשובהתכונהעלמצביעהגםסנהדריןמסכת
להאזיןבידיושיעלהכך,סבלנותשלרבהבמידהניחןלהיותהשופטעל.הסבלנות

המרוביםוהלחץהעומסחרף,מכליולצאתבלאופרקליטיהםהדיןבעלישללטיעונים

רביאמרכמהעדהציבוראתשיסבוללדייןואזהרה":במסכתמצינווכך.נתוןהואבהם

לסייעצריכהזוסבלנותמידת.1'"היונקאתהאומןישאכאשרשבתאירביואיתימאחנן
קשיםדיןבעליבפניוכשמופיעיםגםליאושאושחורהלמרהלהיתפששלאלשופט
יקרהאםשאףללמדשבאונראה":במדרשמצויכךעלנפלאתיאור.במיוחדוטרחנים

העניניםמןוכדומהבופניומעיזוגםקשותומדברהדייןאתומצערמטרידשאחד

,הזאתהמשרהולצרתלימההדייןיאמראל,הנפשואתהגוףאתומצעריםהמטרידים
.ח"ממנהואפטראניחנה
שלנוהפסיקהדברילעברהעיןאתלרגעלהסיטראויהסבלנותמידתעלמדבריםואם
השופטאומר,אתרים'נ'ואחמ"בעטרמואיר75/33,75/435א"בע.הסבלנותבשבח

.א"ע,יזדף,אפרק.0נ
11..142(1986)Frost The Quotable

.

!

Lawyer

11Shrager

.23(ה"תשמ,2מהדורה)העבריבדיןהשופטבזק'י;ז,א,מ"חו,טור.12
.א"ע,זדף,אפרק.13
.א"ע,חדף,אפרק.14

,יאבמדבר,תמימהתורה
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:ברנזון

,המפורסמותמן.נאמנההשפיטהמלאכתאתכעושיםידועיםישראלשופטי"
.עצביםומורטתמאומצת,קשה,מרובהעבודהשלבלחץכללבדרךנתוניםשהם
הדרושהבסבלנותלהתאזריש,זאתובכל.מאדמרובהתמידוהמלאכהקצרהזמן
עשייתשלהנעליםהערכיםאתלהקריבאיןאופןובשוםלזולתכבודשלוביחס
,מכובדאיזהו':חכמיםאמרווכבר.והיעילותהמהירותמזבחעלצדקמשפט

.6ן"..'הבריותאתהמכבד

הגמראאך,מהירמשפטועשייתהשיפוטיתשביעילותהחשיבותאתמקודםהדגשתי
עשייתחשבוןעלשלאוודאימחירבכללהתקייםיכולהאינההיעילותכימדגישה

:דבריהםואלה,בישעיהופסוקמתוךסנהדריןבמסכתחכמינולומדיםזאת,הצדק

שליתרגום)"(בושפוסקלפני)דינואת(משהה)שמחמץדייןאשרוחמוץאשרו"
.לן('ג'י-

התחושהאתהדיןלבעלילהעניקהיכולתהיאהשופטשלהעיקריותהתכונותאחת

,זותחושהשמקננתודאישבו,הזוכההצדלגבירקלאוזאת,בעניינםצדקנעשהשאכן
לטמרגלימאשקלדינאמבידאזיל":סנהדריןממסכתושוב,המפסידהצדלגביגםאלא

וילךזמריזמר,בדינושהפסיד,גלימהנטולהדין-מביתשיוצאמי)"באורחאוליזילזמר
.8ן('ג'י-שליתרגום)(בצדקהענייןונגמרהפסידבדין-שהפסידשאף,בדרך

כמובן,היאמשופטהנדרשותהתכונותביןיסוראבןהמהווהנוספתחשובהתכונה
אלוהיםמעין,מעםמרומםעצמוהשהכסעלהיושבוהשופטמאחר.הענווהתכונת

התלמודבא,("שניהםדבריבואהאלוהיםעד"-בתורה"אלוהים"קרויהדייןואכן)
הגאווהמידתאתבמקצתלהפחיתכדיכנראה,השופטיםכלפיקשיםדבריםומשמיע
דורראיתאםאומראליעזרבןיוסירביתניא":שבתבמסכתנאמרכך.בהםהקיימת

באהלאלעולםשבאהפורענותשכלישראלבדייניובדוקצאעליובאותרבותשצרות

הרי,ונישארםכסאעלשבתוחרףכיידעשהשופטראוי.9נ"..ישראלדייניבשבילאלא
גםענווהשלזותכונה.אותומשרתהציבורואיןהציבוראתמשרתהואדברשלבסופו

בכךשיראהבלאהימנוומנוסהותיקמשופטוהדרכהעצהליטולהשופטאתמחייבת

.2"כלשהכבודפחיתות
תכונהעל.("חכמהבעלי")חכםלהיותחייבשהשופטלמדנוסנהדריןבמסכת

כאןכיאף,ירושלמיבסנהדריןיוחאיברשמעון'רשלמדבריוגםלמדיםאנוזוהכרחית
שאיני'הברוך)"מידוןחכיםדלינארחמנאבריך":השלילהדרךעלהדבריםמושמעים

.21('ג'י-שליתרגום)(לדוןכדיחכם

.547,554(1)לר"פ.16
.א"ע,להדף,דפרק.17
.א"ע,זדף,אפרק.18
.א"ע,קלטדף,כפרק.19
.47(ז"תשמ)התלמודבימיהדין-בהיאלבק'ש;חהלכה,כפרק,סנהדריןהלכות,ם"רמב.20
.אהלכה,אפרק.21
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,"בריבודל"העללרחםשלאהתורהמצווה"שומעלב"להדרישהשבצדראינוכבר
.השופטאצלטובהתכונהאינההרחמיםמידתכיהרבהפעמיםמוצאיםאנובגמראואף
.21"בדיןמרחמיןאין":כתובותבמסכתמצינוכך

.אבותבמסכתבמשנהמתגלותהשופטשלנוספותחשובותתכונותשתי
פרשנות.23"בדיןמתוניםהוו":השופטשלמתינותועלמדברתהראשונההתכונה

,אחתפעםלפניךדיןבאשאם":שםנאמרוכך,במדרשמצויהזותכונהלגבימעניינת

.24"בדיןמתוניםהוואלאושלשתיוושניתיולפניזהדיןבאכברתאמראלושלששתים
עצמךתעשאל":ולצטטלאזכרמרביםאותהואףוידועהמפורסמתהשניההתכונה

זושבאימרהוייתכן,אחראוזהצדשלפרקליטולהיותלואלהשופט.25"הדיניןכעורכי

לזירהלרדתלשופטלואללפיה,במקומנוהנהוגההאדברסריתלשיטההבסיסמונח

,מסכתבאותההפוכהשיטהמצויהזאתכנגד.הפרקליטשלמלאכתואתלעצמווליטול
זהירוהויהעדיםאתלחקורמרבההוי":האומרשטחבןשמעוןשלבדבריווזאת

.16"לשקרילמדומתוכםשמאבדבריך

ם"הרמב

.ם"הרמבשלבכתביובדרךלעצורכדאי,אחריםלעולמותממקורותינונעבורבטרם
פיסקאותרקמאוצרותיוואביאהיריעהקצרהכאןואף,זובסוגיהלדרושמרבהם"הרמב
:בהןמצוידלהיותצריךשלושהשלהרכבשכלהתכונותריכוז-ראשית.אחדות

בכלשיהאצריךהדבריםאלובכלבהןמדקדקיןשאיןפי-על-אףשלשהשלדין-בית"
.האמתואהבת.ממוןושנאת.ויראה.וענוה.חכמה.הןואלודבריםשבעהמהןאחד

.27"טובשםובעלי.להןהבריותואהבת
כיגםמצייןהואהשופטלתכונותמתייחסהואוכאשר,רופאכידועהיהם"הרמב
:רופאשלושיטותתכונותבעללהיותבעצםצריךהשופט

לאבמזונותלרפאשיוכלזמןשכל,בקיכרופאהשופטשיהיהצריךכללדרך"
ירפא,במזונותלהתרפאאפשרואיחזקשהחוליכשרואהאבל,ברפואותירפא

המבושמותוהמרקחותהמשקיםכגון,המזוןטבעאלקרובותקלותברפואות

ואינםאותומכניעיםאינםהדבריםואלו,יתחזקשהחולייראהואם;המתוקות
הרפואותמן...משלשלתרפואהוישקנוחזקותברפואותלרפאותויחזור,כנגדו
,בנחתישפוט,יכולאינוואם;פשרהלעשותישתדל,השופטכך.והרעותהמרות
מהמריביםאחדאכזריותמפנייוכללאואם;רכיםבדבריםהריבבעלוירצה

.78"תחתםרשעיםויהדוךעליויתחזק,וחמסבעוללהתגבררוצהושהוא
.במשנה,טפרק.22
.אמשנה,אפרק.23
.טזפסקא,דברים,(פינקלשטין)ספרי.24
.חמשנה,אפרק.25
.טמשנה,אפרק.26
.זהלכה,בפרק,סנהדריןהלכות.27
.395,396(בכרך,יז"תש)ואגדהמחשבהדברי-ם"הרמבאוצראריאלי'נ.28
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ם"ואדמורירבנים

רבניםמפישפרדברימספרגםכאןלהעלותהרשוני,עומדיםאנובמקורותינוואם

חריףליבאריהרביעמדהשופטשלוהחכמההחדההעיןטביעתעל.ם"וארמורי
עלאומרשהיה("חריףליבושרבי"בכינויוהידוע,19-הבמאהברוסיההתורהמגדולי)

:"במשפטפניםתכירולא"הפסוק

כדי,דברמתוךדברהמביןוחכםחרהעיןטביעתבעללהיותחייבמומחהדיין"

עלול,הואשכךוכיוון.ומרמהשקרבתכסיסיעליולהעריםיוכלולאהדיןשבעלי
בעל:בליבוולומרעיניומראהעלהמידהעליתרלסמוךוהמנוסההחכםהדיין
משמע-הטבעכדרךשלאהלבינואוהסמיקו-פניונתכרכמופלונידין

הדייניםאתהתורהכאןמזהירהלכן.הזכאיהואבדיןויריבו,החייבשהוא

מסקנותלהסיקרשאיםאינכם-במשפטיפניםתכירולא':בישראלוהשופטים
עליכםאלא,הדין-בעלישלהפניםוצבעפניםהבעותפי-עלהדיןאתולפסוק
.(ז"ט'א)'אחיווביןאישביןצדקושפטתם,אחיכםביןשמוע':הכתובאתלקיים
הנכםודרישותחקירותולאחר,הדיןבעליאתלשמועצריכיםאתםתחילה
והסתמכותפניםמשואוללא,בדוקותעובדותיסודעלדין-פסקלהוציארשאים

."פניםהבעותעל

הדייןכי":הינן,מוילנההגאון,א"הגרגירסתלפיהשופטשלביותרהחשובותתכונותיו

;התורהחדריבכלבקילהיותצריך-בתורה:אלודבריםבשנימופלגלהיותצריך

.29"האמתשיביןכדיערמומיתאופניבכלפיקחלהיותצריך-העולםובענייני

ישראליתפסיקה

אחרלתורשאעבורולפני,ברנזוןהשופטשלדינו-מפסקקטעמקודםאזכרתיכבר
בקצירתאציין,ובספרותהעולםמאומותמשפטאנשיאצלהשופטשלנוספותתכונות
להזכירלכןקודםעודכדאיואולי,הישראליתמהפסיקהשדליתידבריםמספרהאומר

.בדיןבשבתוהשופטשלהדעתצלילותחשיבותאתהמדגישהלה'המגהוראותאת
מחמתמשובשתשדעתובשעהלדוןהשופטיקרבלא":לה'המגשל1812'סאתזוכרים

."ותרדמהרעב,דאגה,יגוןכגון,דעתוצלילותאתלעכורהעלולדבר
להחליטיכולהואאיןכילזכורועליומהירהחלטהכושרבעללהיותהשופטעל

מ"בעקומודיטיסברדרסוולאס77/3א"בעאלוןהשופטמפימצינוכך.להחליטשלא
:כי,'ואהבריטניה-י"אבנקמפרקמילוא'י'נ

הראוישמןחכמינויעצונואשראתמקיםהייתיידילאלהדברהיהאילו.."
אינהזופריבילגיה,כידועאך(א,ד,ברכות)'יודעאינילומרלשונךלמד'ולעתים

.30"פסוק-לוואומרגביועלעומדהדיןמלאךשהרי,השופטבידינתונה

.יט,טזדבריםעל,אליהואדרת.29
.645,672(ו)לגר"פ.30
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שלבעיקרו,הואלפניוהמופיעהדיןמבעלהשופטמותר":אלוןהשופטמדבריועוד

.'1"דעתו-שבשיקולובאיזוןבהגינותו,כיושרו,דבר
:אלהנמלצותבמליםהשופטלתכונותמתייחסזילברגמשהוהשופט

כמוגבוההכהאישיתקוואליפיקציהתידרששממנה,בישראלכהונהלךאין"
אימושתהא'-העםאלביאולוגיתבקירבהלודי,יומלךכימלך.השופטכהונת

בסגולות,וידיעותיוחכמתועלנוסף,שיצטייןצריך...יתמנהכישופט.'מישראל
.32"עממיות,הבריותאהבת,לבטובהואהתמציתיהכלכשהסךרבותנפש

ואמריקאייםבריטייםשופטים

הםאףהירבוואמריקנייםאנגלייםשופטים.העולםאומותלשופטיאנוומשופטינו
:מהםאחדיםכאןואזכיר,משופטהנדרשותלתכונותלהתייחס

עלמתגובהוההימנעותהשתיקהתכונתחשיבותאתמדגישהאנגליקילמוירהלורד
:בהלהצטיידהשופטשעלצבוריתבקורת

המערכתשמירתשלההשיבותהוא-חבריולדעתלדעתי-המכריעהשיקול"
עלשומרהשופטעודכל.העכשוויםהעימותיםמןבבידודהמדינהשלהשיפוטית

.מעורעריםוכלתיאיתניםפניםמשואולחוסרלחכמהשלוהמוניטיןניצבים-שתיקה
תפקידיוביצועשלהרגילבתהליךהנעשיתלזופרט,בציבורשלוהתבטאותכלאולם

קילמוירלורדאותו.33"הביקורתשלפגיעתהבטווחבהכרחאותומציבה,השיפוטיים
ממשפטןיותררבהחשיבותלושיש,השופטשלהנוחמזגוחשיבותאתגםמדגיש

:ובלשונו,רוחקצראך,דגול

8makeו,1טprofound lawyer80115תman who811081קkindly andגין

farת18ע-34temperedיי5מ8081. better judge . . . than

בהםשישוכמובן,גאוניותתכונותובעליהרוחענקיהםהשופטיםכלשלאלכךביחס

האמריקניהמנטורשלהתבטאותואתלהביאמעניין,ובינונייםאפוריםאנשיםגם
:1970בשנת,הסנטבפניבנאוםשאמר,הרושקהרומןמנבראסקה

ייצוגלקצתזכאיםהםוגםבינונייםופרקליטיםאנשים,שופטיםהרבהיש"
,פרנקפורטרים,ברנדייסיםרקשםשיהיואפשראי.העליוןהמשפט-בבית

.35"ודומיהםקרדוזים

.63,67(3)מבד"פ,ארבלהשופט'נהמשפטיםשר88/2מ"בד.31
(א"תשמ)בישראלהעליוןהמשסט-כיחשלולדמותולראשיתו-ארץשופטירוכינשטיין'א.32

122.
יערוךכי.סי.בי.הבינשיאלבקשתבתגובה55.12.12מיוםקילמוירהלורדשלממכתבוקטע.33

למערכתוההנחיההבסיסאתמהווהזהמכתב.בבריטניהחשוביםעליוניםשופטיםעלסדרה
."קילמוירכללי"בשםהידועה,היוםעדבאנגליההשופטיםלביןהתקשורתביןהיחסים

34..306(1967)iramous .: Legall~

QuotaNoa

8**2

.

McNamara.ע
35..70.3.17New York Tbnes
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אינו,הראשונההערכאהשופטובעיקר,השופטלמעשהכילצייןישוונקודהלסיום
:Mauleנ.ידי-עלנאמרככר.בחוקבקילהיותחייב

,know the law, except His Majesty'sjudges0)presumed15Everybody"

putאפ6!36יי. them0)court Of Appeal set over them8who have

,הדיוןבמהלךהשופטמצדמופרזתמהתערבותוההימנעותהשתיקהלחובתביחס
:ויליאמסגלנווילשלבספרוהמצוייםמאלפיםדבריםלאזכרמעניין

8that he should take15newly appointed judge80)k ~The classic advice

0caseת( and8the beginning ofאhis mouth1מof holy water5קט

both sides has been heard . Lord0תthe evidenceאח1תטswallow

hold his0)15the same vein that 'the business of

ajudge

Hewartתו said

wiseש" as85be10try10the last possible moment , and41תטtongue

paid(370ייין00ן.

:החדשלשופטדוויט38אדוארדשלידיומתחתשיצאוהדברותעשרתלכלידועות

.Be kind(1

.Be patient(2

.Be dignified(3

.seriously00!Don 't take yourself(4

.lazy judge " % poor one8Remember that(5

.Don't be dismayed when reversed(6

.

unimportant cases0תRemember there are(7

.sentences10ס05קת8ת"Don't(8

.com
~

on senseזט0צDon 't forget(9

.divine guidance]10Pray(10

בעלהשופטשיהאחשובואכן,ההומורתכונתגםמצויהכאןהמודגשותהתכונותבין
לאדםלוניתןדמיון"כיאחדחכםידי-עלפעםנאמר.מזהדמיוןובעלמזההומורחוש
חשובההומורחוש."שהינומהעללנחמוכדיהומורוחוש,שאיננומהעללפצותוכדי
אתלרענןמסוגליהאאלא,מיובשמשפטיםלטכנאיהשופטיהפוךשלאמנת-על

לאו,קריאהאוהבשיהיהגםחשובזולמטרה.פעםמדיעצמואתולהפרותמלאכתו

להיותעליושכן,וכלליתיפהספרותגםאלא,ומלומדתטהורהמקצועיתספרותדווקא

.הררךבהמשךנגיעעודולספרות,אנושבתכונותידעובעלרחביםאופקיםבעל

:מהספרזהקטעציטטהפורת-כןהשופטת,757,777(3)לדר"פ,י"מ'נסווירי79/257פ"ע.36

280(1961)).ed286)Williams CrhnbtmLaw.0.
37..26(1963rd ed.3t,0ת60ת])"Guiט0ץן/ןף

.

Williams The.0

8,34Famous!ק.292..38 Legal Quotations , swra note2000
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עדורקאךלהתלבטלושמותרומי,החלטהכושרבעללהיותהשופטשעלצוייןכבר
:סל'גהלורדהמגילותשומרשלבלשונו.החלטהלכלללהגיעו

arnתן6ט60!39יי. neverןmay be wrong and sometimes am, but1'י

:אלדוןהלורדשלדבריואתגםלצייןמענייןהקשרובאותו

,decided1doubt before0)allow myself0!always thought % better1'י

had decided , Of doubting1the misery after0!expose myself0!than

.had decided rightly and justly'*o1whether

שבהןהמחמאותמכלהמידהעליתרלהתרגששלאהיכולתהיאנוספתחשובהתכונה
האמריקניהשופטאומרזהבעניין.בהומוראליהןולהתייחס,השופטאתהכלמקיפים
:מדינההרולד

15

uj

dge8said and done, we cannot deny the fact that15811After"

8almost Of necessity surrounded by people who keep telling him what

84believe %, he0!he once begins11And-15wonderful fellow he.~

fl

l1ost SOU

שלשופטנזקקלהןתכונותשלושמדגישפרנקפורטרפליקסהדגולהאמריקניוהשופט

.ונביאתהיסטוריון,פילוסוףשל:העליוןהמשפט-בית
כאןישלכאורה.הבריותאתאוהבהשופטשיהאהיאערוךלאיןחשובהיסודתכונת

צדדיהםאתחושפיםכשהם,בחולשתםבאנשיםצופההשופטשהרי,מסוייםפרדוקס
בכלהאדםאתרואההרפואהחכם"כיפעםאמרשופנהאורהפילוסוף.השליליים

השופטשלשנפשולכךלגרוםעלולזהדבר.43"רעתובכל-המשפטיםחכם,חולשתו
,האדםאהבתשלזותכונהבושתקנןחשובלכן.בהםגסהותהאמהבריותלסלודתחל
.כזוסלידהשלסכנהכלותרחיקתדחהאשר

בלאובפסיקהבחקיקהדרכואתולנווטעצמאותועללשמורידעשהשופטגםחשוב

SirעלTimes~-בשפורסםהספדבמאמר.חשש George Jessel1מי)המגילותשומר
:נאמר,(באנגליהראשוןיהודישופטשהיה

the!0ת,Unlike the ordinary authority-mofiger, he was the master..)י

."slave of precedents

כתיבתואורךלכלהשזוריםדברים,דנינגהלורדשלדבריוגםמאלפיםזהבעניין

39.7(1979)LawA1. T. Denning The

.

~

Dive

*)hite o 34Famous,אק.177..40 Legal Quotations, supra note2000

41."Personal Viewpoint14:The

,

Judicial Functionת()Medina

'

"Some Reflections.)1.א

Ameriean~ןנ(1952)108,107. .Bar .AssociaNon38

.122'בע,32הערהלעיל,רובינשטיין.42
.קפח(ב"תשי,2מהדורה)אחרוניםמשנתקלצקין'י.43
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:המשפטית

8be01תservant ofthe WOfds used

.

He should8be)סת"Ajudge should

the power-house of

semantics

. . He should be the man1עmere mechanic

coming when15)1hope1yet here, but)015תThe time.)1charge of1ת

or contracts1115ש,realise that

the

people who draft statutes111שJudges

the things that the future naay bring; that words areמפcannot envisage

the)8"
)express the mind of

man

, and10most imperfect instrument8

10mould them0)master of 'words , and8be1015better role of

aJudge

hand - by way of implication, presumed intention1תthe purpose)ת
orטסןי,44י111. what

בזו,השופטשלהעיקריותתכונותיושלריכוזהואאףמעלהאדיהאנגליהשופט

:הלשון

of paramount importance that Justices of the Peace shall15)1"

,the Bench with efficlency , impartiability0תdischarge their duties

."justice600)real desire8courtesy , patience and

,בפניוהמופיעיםהדין-לעורכיביחסולנקוטהשופטעלשבההגישהעלמאלפיםדברים
ון'גהבריטינסלור'צוהלורדמרשלון'גהאמריקניהשופטשלבדבריהםמוצאיםאנו

.קופלי
שלבפניוישרלהתבונןהכושרהיאהשופטשלביותרהחיוניתתכונתו:מרשלון'ג

.אומר45שהואממהאחתמילהלשמועולאשעתייםבמשךהדין-עורך
:קופליון'גנסלור'צוהלורד

talk10counsel10disagreeable)1make0)Judge8the duty of15)1"

50תס5ת0מ,46.

להביאראוי,ואמריקאייםבריטייםמשפטואנשישופטיםדברישלהזההפרקלסיום
המשווה,ברנדייסלואיסהדגולהאמריקאיהשופטמפיהשופטתכונותשלמאלףסיכום

:צדפה..להשופטאת

that of

an

oyster anchored0)been likened85ח"The position ofajudge

out after800)take the initiative , unable0)one place , unableתו

and digesting that which the fortuitous0ת,

working

,10things , restricted

eddiesי4יצ8י. and currents of litigation may bring his

39sqpra,אק.7..44 noteשמ1תתסם

11The,אק.145..45 Quotable Lawyer, swra note

46..1616,ibid

Frankfurter([ת60ת1932,0)..47 .Mr.
~

ustice .' Brandeiv.ע
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ורומאיווןחכמי

אנגלייםומשפטניםשופטיםשלדבריהםולאחר,לאחורלחזורברשותכםרוצהאניכאן
והרומייםהיוונייםולהיסטוריוניםלפילוסופיםשישלמהמעטנאזיןהבה,ואמריקאיים

-שלנוהסוגיהלגבילומר

,המפורסםמשפטולנוכחהמשפט-בבתימעורהשהיההיוניהפילוסוף,סוקרטס

,באדיבותלהאזיןהיכולת:בהןלהצטיידצריךשהשופטיסודתכונותארבעמדגיש

.פנים48משואללאולהחליטדעתובצלילותמפוכחבאופןלשקול,בחוכמהלהשיב
שכן,צעיריהאלאשהשופטראויכיוקובעהשופטשלגילולנושאמתייחסאפלטון

ארוכהותהיהממושכתהתבוננותמתוךאלא,שלונפשומתוךלאהרעאתללמודעליו
ההתנסותלאאך,מדריכיולהיותצריכיםוהידעהנסיון.אחריםאצלהרעשלקנקנועל

שתגיעעדחברךאתתדוןאל":ל"חזלמאמרלכאורהמנוגדיםאלהדברים.האישית49

."למקומו
והםדרכםבתחילתבמיטבםמצוייםהשופטיםכימצייןטקיטוסוההיסטוריון

solבחלוףומתדרדריםהולכים
~

tn.

ושירהספרות

הספרותלעולםוהפילוסופיםהמשפטנים,השופטיםשלמעולמםלעבורהעתהגיעה
אסתפקכאןואף,השופטתכונותשלומגווניםרביםבתיאוריםמשופעזהעולם.והשירה

.ממשהמזלגקצהעלדוגמאותאילואיבהעלאת
מילותיולפירקהפועלהשמרןהשופטעלנוקבתבקורתמותחאלתרמןנתן

אלא,החוקבמילתהשליטלא,שראינוכפי,שהינוהשופט,החוקשלהמדוקדקות

:העבד

מןלוואלירדוףרקצדק,צדקרקהשופטכיסוףבלימדבריםשמעתיתמיד"
.'י"שאולהכולוירדהעולםגםולושמאלה-ימינהלסטותהחוק

כנראהמכאן,והמחשבההדעתצלילות,הפיכחותהינההשופטשלהיסודמתכונותאחת

ששימשנודעאנגליסופרשלבכתביו,הנראהכפי,מופיעשמקורוהמפורסםהבטוי
-שלוםכשופטגםבשעתו

6808aifiסג,42. as sober as1"

81,11Theק.142..48 Quotable Lawyer, seapra note

ש1616,26..49
.812644ק.50.143
.32,ה"תשלהסנדלרושלמיהמלךשלמהאלתרמן,נ.51
Fieldingאליעם43ח14עאשנוש,14.,52

Don

א.
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גזרלביןהשופטשלהרעבהבטנושביןהקשרעלהמצביענוקבסאטיריתיאור

-

,דינו-דינו

:ופ"אלכסנדרהנודעהאנגליהמשוררשלכיצירתומצוי

'hungryסחsentence1ת518,

judges

soonמאז"
And-תסתז63mayיסת61. wretches hang that jury

(רעביהיהלאשהשופט-לה'המגאתמזכיר)

כההתקופהאת,מחצבתוכוראתישכחשלאלוראויהשיפוטכסעלהעולהשופט

הנטיהעל.בפניוהמופיעיםהדין-עורכישללליבםיביןזאתולאור,כפרקליטשימש

שלבקובץהמופיע,הבאהשירלנומספר,זהעברםאתלשכוחשופטיםבקרבהרווחת

-המשפטמעולםסטירייםשירים

.Short Memories

;"How quickly the lovers their ladies forget

;man who remembers his debtמא)%rare01א

-forgotten the folk who give aidסעHow soon

.remembered ,how seldom repaidי0אסטי

;man forgets he was poorאפזquickly theי0א
-How quickly the famous,that he was obscure

very forgetful Judiciary areש0א

.4~the Bar1ט0אthe days when they first started01

מאידךאך,הדיוןבמהלךהמידהעליתרלהתערבשלאלשופטלושראויקודםאמרנו

אינם,בפניוהמופיעיםהדיןובעליהפרקליטיםעלביותרמקשהשתקןשופטגיסא

שירכלולזהבענייןגם.דבריהםאתלכווןעליהםכיווןולאיזהנושבתהרוחלאןיודעים

-האמורבקובץחביב

The Silent Judge

10015"

How

very wise His Lordship

:Surrounded there with weighty books

,Sphinx8He sits as silent as

.

one knows just what he thinks0תAnd

,deceptive way8He smiles ,in

:witnesses throughout the day41

,their surprise10-the endאAnd

5appalling1016Hellס11. say they

the([ת60ת1988,0)ק.84-63..53 Lock)0The Rape21.סק0ק

iloeeic([תס6ת1947,0)18..54

JusCiee

נ.ע.[.
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And when he nods his learned head

,

misledט0צ,סחpray1,*1)00ת

one that80068And think the point

Hisזפ. Lordship quietly nodded

single8doesn'tח" meanא
,11That he has thus agreed with

085nodת*, agaln , as like1וסא

.rotואWhen your opponent says

,

rather rare15silent Judge)ע
wouldn't wearמאwish1,11!*5But

1800poker8very much50

8do0)amיס5%085. trying1When

שירמאזכורלהימנעשקשהעד,המטרהאלקולעכךבלהללוהסאטירייםהשיריםקובץ
לעומתהמשטרהאנשילעדותלהאמיןהשופטנטייתעלבקורתהמותח,מתוכונוסף

-הנאשם

מאז7.ק.

,County10,מןimportant70'41

,Justice of the Peace81'ום

disbelieve Defendants1And

.contradict the P

~

iceצמאןWhen

proceed upon presumptions1

-Which are very much my own

of human natureסזסשknow1

.Stone!0Than the Editors

,Countyמא*~ustice
for81'1ת

,man who 's made his mark1'!תפ

side against the lawyers1And

contradictסש[ע. theלסאוWhen

,Let the learned lawyers argue

,find1תיuseless ,they15)1

long beforehandקטIhve madeז0ע

callש,י6ת6%. rny0)1סעורWhat

ibid,81ק.55.53
ibid,אק.56.45
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השופטאתמטרידיםאחתשלאדינם-ועורכיהדיןובעליהקשההמלאכהלמרות
מלשקועולהימנעמספקתעירנותעלכוחותיובכללשמורהשופטחייב,אותוומתישים
משימהאחרלמלאבידועלהשלאשופטשלמצבתועל.המשפטיםבאולםבתרדמה
:לאמורנכתב,זונכבדה

Hereנ( lies Judge"

He's done with legal Tort

soundly85And sleeps

."courtתןAs he did

ביותרהיעיליםהשופטיםאחד.השופטשליעילותוחשיבותאתקודםהדגשתי
המשפטיםכלאתלסייםנהגהוא.נסלור'כצכהונתובעתמורתומסהיהבבריטניה
:הבאהפזמוןעליונתחברכהונתואתנטשכאשר.מוקדמתבשעהבפניושנשמעו

~When More some time had Chancellor been

:suits did remain2140!סזס

The same shall never more be seen
More".56א be there again1%]'

לדמותידמהשלאכדי,בהןיתברךלאשהשופטשרצוילתכונותמאלפתדוגמה

שלהמפורסםבמונולוג,כמובן,מצויה,הבאמהתיאורהמשתקפתהקריקטוריסטית
2You*-בעיניכםכטובשייקספירשלבמחזהואק'ז Lhteבמההעולםכל"ע4ק"

,

stage8the worldts1111"

;the Gefi and women merely players811And

...They have their exits and their entrances

,justiceסח)And then

,round belly with good capon lined

ת141"

f1ormal cut01With eyes severe and beard

;modern instances6%8Full of wise sasvs

heימיא8ק. plays his50And

גולדברגלאהשלובתרגומה

.הואבמהכלוהעולם
.כלמושהקניםאךוהנשיםוהאנשים

.ויציאותיווכניסותיואישאיש
יופעחלדובימיאדםוכל

...גיליםשבעה-עלילותיו.שוניםבתפקידים

ש(1984)ק.71דנינגהלורדשלבספרומובא.56א
"

1.the41JYa~ahmwrks
י,.ShakespeareעגYou.%1?1,([ת60ת1993,0)57.262-235
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,עגלגלהוכרסוהואשופטואז

,הדו-תרנגולבבשרמפטמה

,כחקעשויזקנו,חמרה-עינו
,מלמדהשגרהפסוקיפוסק

58"...בכאןתפקידוזה

הנרישלעטופרי,נוספתהמחשהלהביאראוי,עומדיםאנושלילהשלבסימןואם

שלאביותרוחשובהמעצריםשופטשלדמותואתהמתאר,הוזכרשכבר,פילדינג

מעיןשופטהמזכירהתדמיתהציבורבעיניליצורשלאיותרועוד,כזהלשופטלהידמות

החשוד.שלוםשופטבפנימעצרולהארכתאדמםבשםחשודמובאזהבקטע)-זה
השופטקרא,'!לא,לא'"(בפיומהששמעובלאאותוידונושלאתקוותואתמביע

איני.אותךדגיםאנואיןעתה.להגנתךלומרבפיךישמהישאלוךלמשפטכשתעמוד'
הרי,המשפט-בביתצדקתךאתלהוכיחבידךיעלהואםהסוהר-לביתאותךשולחאלא

בכלאנקיאישלחבוש,אדוני,בכךרעאיןכלום'.'רעכללךיאונהולאזכאישתצא
תחתוםבטרםלדבריאוזןתטהכיבךמפגיעהריני',אדמסקרא,'?אחדיםחדשיםלמשך

עלשחור,בךעונהזהאשמה-כתבאיןכלום?בדבריךתועילמהוכי'.'המעצר-צועל

יתר-רבלגווללעצמוהמרשהכמוךמאיןמחוצףברנששאתהלךלומרעלי?לבןגבי
.59'"המעצר-צואתוכתוב',הלבלראלפנה,'איפואמהר.היקרמזמני
החשובותמהתכונותשאחתהרי,השלוםשופט,המעצריםבשופטבומדבריםואם

הרבהבמידההמייצגהשופטשהואלכךהמודעותהיאבהןלהצטיידזהשופטשחייב

המסמלתהיאהיאהשלוםשופטשלדמותו.הציבורבפניהשיפוטיתהמערכתאתביותר

שלתדמיתהואתהשופטשלדמותואתהמשפט-בתיאתהפוקדהרחבהקהלבעיני
שתוארומהתכונותנכבדחלקלפחותשיקריןכךכלחשובכךומשום,המשפטמערכת

.זובהרצאה
:זובסוגיהדבריםחפרחייםהמשוררמשמיענוכך

צדקמשפט

*מהיוםולא,למדנוכך-משפחאומשפטמדינת"
*השלוםמשפטבביתאםכי,העליוןהמשפטבביתנבחנתאינה
בתוךעמקעמקאו,פסגהעלגבוההואאם,הצדקאתמקרוברואיםשם

.60"התהום

אלינומשתקפתשהיאכפיבאולםצופהשלבעיניהשופטשלחביבהדמותאביאולסיום
:מאנימר,יהושע.ב.אשלספרומתוך

בין,ובגשםבקור,ושם,הרוסים-מגרשאלירושליםלתוךחזרהנוסעתאני..."

.(גולדברג'לידי-עלשתורגםכפי)176-177(1962)כעיניכםכטובקספיר~ש,ו.58
.(קפקפיאסתרתרגום).126(ה"תשכ)אנדרוזוזף'גהרפתקאותפילדינג'ה.59
.89.5.26,השבתמוסף,אחרונותידיעות.60
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שמתרוצציםואפליםארוכיםבמסדרונות,המשפט-בתישלהישניםהבניינים

ליעזרווגםפניםומאיריחביביםדווקאשהיו,שחורותגלימותלובשיבהם
-ביתבאולםלולהתיישבהספיקשכבר,הזהמאניהאדוןאת,אותולגלות

ידעתילאכי,בהתחלהאותישהצחיק,כזהפיצפוןאולם,שלולשלום-המישפט

בוששמו,הזההחדרשלבגודלאוליחדר,כךכלקטניםמשפט-בתישיש

ושם,וענקיתשחורה,מוגבהתכזאתקתדרהמולספסליםארבעה-שלושה

אני,עמוקהגומחהגםלושיש,קשתבצורתגדולאבןלחלוןהגבעם,למעלה

,הבוקרכללאורך....לוושופטשחורהבגלימהעטוףלויושבכבראותורואה
בהומורגםאכלבתקיפותשלוהמשפטיםאתלנהלוהמשיך,לגמריממניהתעלם

אתומקנטרגוערכשהיהבמיוחד,אצלוקיימיםשבכללשיערתישלא,כזה

להקשיבמוכןהיההוא,לדברקםהיהכשהנאשםורק,לפניושטענוהדין-עורכי
לפנימזדהיםכשאנשים,באוירכזהמתחהזמןכלגםיש...בסבלנותיותרקצת

,באשמהלאאוכופריםהםאםעוניםוהם,האשמהעלמכריזוהתובע,השופט

עוליםגםוהם,כלוםליאמרושלא...כאלוקטנותהתמקחויותסתםגםישאבל

,מתעצבןבסוףהיהשהואעד,מיסמכיםהזמןכללולהגישהקתדרהאלאליו

,שלובלשכהאיתםלהסתגראתוהדין-עורכיאתולוקחהדיוןאתמפסיק
ן6"..המשפט-לביתשצמודה

סיום

בספרותוהסתייםהספריםבספרשהחלבלבדקצרסיורערכנו,נשלםלאאךתםהמסע

ונתברךיתןומי,השופטתכונותשלמדגםלדלותנסיתיזהממעיין.והכלליתהעברית
.תכונותמאותןניכרחלקלפחותשימחישובשופטים

.46-47(ן"חש)מאנימריהושע.ב.א.61




