
אמתדיו
 *פרישתו*עםלוין,שלמהד"רהשופטהעליון,המשפטביתלנשיאהמשנהלכבודדברים

הפורשלוין,שלמהד"רהשופטהעליון,המשפטביתלנשיאהמשנה

 , 1המחוקקציווהוכך-ועשריממאהעד-יבה ip'עתבאהכיהיומ

מדיןעלשנותיומ-ושבעשלושיהישראלית.בשפיטהמוטדהוא

הראויותמקצועיותבתרומותהמתבטאייחודיבהילוךנתאפיינו

נודעותתרומותיוהימנו.להימנעשבחרבמהוגממשלו,בטגנוןלציון,

המומחימאחדבוודאיהואשבוהאזרחי,הדיןטדרבתחומבמיוחד

דרכו,ממשיך-הראשוןלאאמ-במדינהבמעלההראשונימ

בעשורימר i~מזוטמן.יואלהמנוחהנשיאשלמשלו,באורח

דיןטדריאמרתהישראליולמשפטןלוין,שלמההשופטהאחרונימ

מתוקנימ.אזרחיימ

תפיטתמתוךהדין,בטדרימהבמידתראשהמקלימישאכן,

הצדק.עשייתעלמכבידות"פורמליטטיות"מטגרותשלפיהעולמ

הדיןשטדרילמירקלאהצדדימ,לכללהיעשותצריךהצדקאך

בהמראשהמקללכך.המרכבההמהדיןוטדרילו,נוחימאינמ

שלניחוחבהמואיןלבכלמשושבמהותמהמאיןאוליאכן,טועה.

אגבדרכו.אורךלכלבאהבה,בהמדבקלויןהשופטאךהרבימ,שיח

בשבועקראנושבהשמותבטפרתצוהפרשתכינזכיראורחנו

הגדול,הכהןשללבושעלהמשפטבחושןהשארביןמדברתהחולף,

הדין:טדריאתהואמזכירהמשפט,אתלאפייןרש"יובבוא

הדיןוגמרהדין,בעליטענותדברילשונות,ג'משמש"שהמשפט

שופי.שלמנהגומנהגוטדורימ,שלבימלמשפטקרי , 2הדין"ועונש

 .אמתדיןבטדרכרוךאמתדין

האזרחיתהפרודצורהתורתלטפרובפתיחלויןהשופטמדבריהנה

 : 3יטדרועקרונותמבוא-

כללימכאלהאזרחיתהפרוצדורהכללישלהמטורתית"הגישה

גוברתמזמן.נזנחהכברמהותיותזכויותלשרתהבאימטכניימ

מערכתעמהמופשטימהמשפטכלליעימותבאמצעותרקכיההכרה,

המהותיתהזכותמקבלתהמשפט,ביתבזירתקונקרטית,עובדות

הפרוצדורהכלליאפואעשויימבפועלמשמעותה;מלואאת

 • 4חדשות"זכויותליצירתמכשירלשמשהאזרחית

הגישהזכותזאתובתוךחוקתית,חשיבותאףהפרוצדורהולכללי

 • 5המשפטלבית

השפיטהמןפרישתועמלויןהשופטאחריושמניחהברכהאבל

האזרחי,המשפט,מתחומיתחומלךואיןבהרבה,מגוונתהפעילה

המשפטלביתנתמנהמאזבמיוחדבו,כתבשלאוהמנהלי,הפלילי

 .לממשלההמשפטיהיועץ

 4המשפט

ונתייחד.נתאפייןהשיפוטיתולכתיבהלשיפוטבגישתוואףהעליון,

נושאאנישבשממוהפרקליטות,הציבוריהמשפטיהשירותבעיני

איבריו,רמ"חבכלשופטקלטי,שופטהואלויןהשופטאלה,דברימ

תכליתואתשלפניו,בטכטוךכמכריעתפקידואתהרואהשופט

אומנותו,היאשהשפיטהשופטהמתדיינימ,ביןצדקכהשגתמעשהו

בקרניוהמחלוקתשוראתלאחוזהיודעולפנימ,לפנילדיונימהמוכן

דברימבקיצורהנודעומאופק,ביותרעניינישופטכדבעי,ולהגדירה

כיבידיעהבפניו,להופיעאהבוהפרקליטותאנשיכתיבה.ובקיצור

תיבחןיומשלובטופולהערכתו,תזכהוראויהמקצועיתעבודה

המתאפייןשופטהואמופתיות.ובמשפטנותביטודיותמלאכתמ

המרוטן,בקוטבלמקמהשניתןבגישהשלפניו,בתיקמקצועיבמיקוד

טדרובעלשיפוטי","אקטיביזמהקרויבתחומהשמרן,לומרשלא

ומחברמבמשפטמורההואבנוטף,הציבור.משאוןהרחוקאישייומ

בקיצורהתעניינותו,בתחומיושימושיימאקדמיימחיבורימשל

מלאכהבעלאלאמימיניצחני"לאהפתגמוכדברישופט,-האומר

אחת".

תולדותואלה

לטביהבירתבריגה,שנהשבעימלפנינולדלויןשלמההשופט

שבמרחקלאחרטפורימשבועותוזאתודהאידנא,דאזהעצמאית

באירופההיהודימוחיילשלטון,היטלראדולףעלהבגרמניה,רב,לא

בירידה,אזכברהיהלטביהיהודישלמצבמשאול.לזמןהפכודאז

הלאומימחברהטדריפיעלנהנושממנההתרבותיתוהאוטונומיה

בוודאיודועכת.הולכתהייתההראשונההעולממלחמתשלאחר

שלייחודהכלפילויןהשופטשלהציוניתבחשיבתוחלקלכךיש

שלמהשלהוריוהעלוהו 1937בשנתהיהודי.לעמישראלמדינת

היה , 6הכללנחלתהחוקטפרואתהקדיששלואביו,ארצה.לוין

לויןשלמההפקידות.מקצועותבהוראתשעטקבהשכלתו,מהנדט

עבודתושיאמהעברית,באוניברטיטהעשהלימודיוואתבנתניה,גדל

בפרקטיקהועבודההתמחותלאחר .?ערעורשלמהותועלדוקטור

 1966בשנתמונהלעשור,קרובלאורךהאזרחי,בתחומהפרטית

דרכוהוליכתווכאןבתל-אביב,השלוממשפטביתשופטלכהונת

הדין,בטדריטבולהעשייההמחוזי,המשפטביתרשמותאלהישר

בתחומו.דברלשמהיהובה

ולאבתל-אביב,המחוזיהמשפטביתלשופטהיה 1975בשנת

ובשנתהעליון,המשפטביתשופטנעשה 1980ובשנתהימימארכו



לאחדעשאוהוכהונהשנותעשרים-ושלושלנשיא.למשנההיה 1995

שמונו-שלושהדומני-העליוןהמשפטבביתהבודדיםהשופטים

ומעלה,עשוריםשניבמשךושכיהנוהאחרונותהשנהבשלושים

קוםמאזכאלהתקופותשכיהנושופטיםממנייןאחדהכולובסך

המדינה.

הדברים,מטבעתרומתועיקרשהיאהמגוונת,לפסיקתובנוסף

האזרחי,בתחוםבעיקרמשפט,רבותשניםלאורךלויןהשופטלימד

העבריתהאוניברסיטהבשלוחתוכלכלה,למשפטהגבוההספרבבית

למינהל.ובמכללהוירושליםתל-אביבבאוניברסיטאותבתל-אביב,

השישים,בשנותלימודייבעתלקחושומעיעםלהימנותזכיתי

דבבקותלעסוקאדםיכולכיצדותהיתיביהייתהילדותכיואודה

בתחוםהםחיבוריודעתי.עלשעמדתיעדאזרחית,בפרוצדורהכזאת

ספר , sהאזרחיהידודסרישלאחדותמהדורותלרבותהאזרחי,

שאחריבשניםלויןהשופטשהכיןזוסמן,המנוחהשופטשלהיסוד

לכלחוקלחםשניםלאורךהיהזהספרהראשון.מחברופטירת

ד"רהשופטעם-חיברהואהמשפט.בבתיהמופיעולכלשופט

שכברעיוניספרוכן , 9הרגלפשיטתבתחוםספרגם-גרוניסאשר

מניא-האזרחיתהפרידצירהתירתהפרוצדורה,בתחוםהזכרנו

מהדורותלארבעשזכה-עממיחיבורכתבכן,כמויסOןןן.קעורינית

וסקירתםהמשפטענפיכללועניינוהכללןן,נחלתהחיקושמו-

זה"איןשבולמצבלהידרשרצוןמתוךוזאת,לקורא,ידידותיבאופן

החתום;כספרהינםהמדינהחוקיהארץמתושבילרביםכיסו,ד

מבינתונשגבדברכאלהמשפטלעולםמתייחסהממוצעהאזרח

הןהאלמנטריותזכויותיוהןמהיודעהואאיןקרובותולעתים

לצערנוניכרים . 12זולתו"עםביחסיווהןהשלטוןמוסדותעםביחסיו

 ...אמתדברי

 ) 20.2.02 (תשס"גאיאזרי"חהעליון,המשפטבית

השפיטה. :לחוק-יסוד 7ס'

ט"ו.כ"ח,י,שמות /Iרש

 .(תשנ"ט)יטדוקעורינותמביא-האזרחיתהפרדצוירהתירתלויןשי

 .בפתיחשמ,

הדיןוטדריוחירותוהאדםכבודיסוד:"חוקלויןש'ראולערכאותהגישהזכותעל

733ע"א ; 451(תשנ"ו)מבהפקרליטהאזרחיים" / קלילניבע"מאלימיניימארפל 95

(תשנ"ח).חקויתתמכיתעלרכאית"הנישהז"רכתריבןיי ; 577 ) 3נא(פ"דמ"עב,עתישית

 .(תשנ"ו)הכללנחלתהחקולויןשי

לסנאטהוגשבמשפטים,דוקטורתוארקבלתלשםחיבורערעירלשמהיתילויןש'

 .) 1967 (העבריתהאוניברסיטה

המש~טבתיארכיוןצילום:לוין.שלמההשו~ט

מהדורהכן(לפנז .) 1995שביעית,מהזורהעור,ךלוזן(שיהאזרחיירהןדסירזוסמןזי

 .) 1990שישית,ומהזורה 1998חמישית,

מונהגרוניסדר'השופטתשס"א).שנייה,(מהדורהרנלפישטתגרוניסוא'לויןש'

פרישתולאחרסמויבפועל,כהונהתקופתלאחרמלא,במינויהעליוןהמשפטליבת

 .לויןדר'השופטשל

ייןדסיר-אזרחיתפרדצוירהלויןשיהספר:גםלאוריצאלאחרונה . 3הערהלעיל 10

 .(תשס"ג)המשפטבבתימייידחמ

 . 6הערהלעיל 11

לספר.במבואשמ, 12

 5המשפט
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עלשופטימלהשתלמותהמכוןשלעריסתועלעמדלויןהשופט

וישובמראשיתו,רבותשנימלאורךאותוניהלזוסמן,הנשיאשמ

פרישתו,עמלנהלו

השפיטהעל

פנימה,מלךבןוכבודוברבימ,דברימלשאתהרבהלאלויןהשופט

וביטויחייו,שליחותהיאהשפיטהואולמהשפיטה,מערכתבתוך

לפניחדשימשופטימשלמינויימבטקסנתןעליהלמחשבותיו

למתמנימ:יעץוכהן, 3אחדותשנימ

וביטוילהנאהמקורהואוייעו.דכהונההואהשיפוטי"התפקיד

ן, 4ממנו"נהדראיןקשימ,מבחנימבפניאותנומעמידהואלשליחות,

לכלולנטיהמכל"להיזהרהחדשימ,לשופטימיעץועוד

חןלמצואכנטיהלהתפרששיכולהאמירהכל ..בהתבטאויותיהמ,

וכן:ן, Sכולו"הציבורבעיניאוהציבורשלאחראוזהמגזרבעיני

 ..מצפונכמ,צולפיהדין,בגדרלפסוק,פירושוהדין'של"'מרותו

צוויהיאיש,מפניתגורוואלתיחתוואלתיראואלפירושו:עוד

קבוצותשלכוחן"עליתוכןן, 6לעשייתכמ"ומדריךמורהלבכמ

קבוצות ..הדמוקרטיה,ולערעורחברתיללינץ'מרשמהיאההשפעה

חלילהאמזה,אמוןלערעורנכדנהתרומהתורמות ..אלו,לחץ

המערכתשלסופהתחילתזותהיההלחץ,לקבוצותניכנע

 ..התנהגות,כללילכמגבשו ..כסלע,חזקימ"היוולהלןן, 7השיפוטית"

והוסיףן, 8הדין"לפילהחליטראוילכמשנראהמהלפיהחליטו

מלדנ-מבחוץמביקורתיותרמועילדברלכמ"איןלוין:השופט

ן, 9עצמכמ"עלשלכממתמדתפנימיתביקורת

נאמנימהיוהשופט,אתההשופטת,את-משמעןאלהעצות

מכך,ויושפעיואצלהיתרלמצפון,נאמנימהיולמצפן,

שיפוטימנהלעל

שיפוטי,מנהללנושאיערנותלויןהשופטגילהובניסיונובוותקו

הטכנולוגיותההתפתחויותאתחזהעשורימכשנילפניעוד

כתבוכהאליהן,להיערךוקראובאו,התרחשושאכןהמהפכניות,

העשרימהמאהסוף"לקראתהשמונימ:שנותשלהראשונהבמחצית

בסצנריולהשתעשעאולילנומותרואחתהעשרימהמאהותחילת

בסיפורהפליגולהלן , 20דמיוני"מלהיותשנימכמהבעודיחדלשאולי

והוסיף:כפתורימ,עלולוחץמסוףלידבמשרדוהיושבפרקליטעל

לאשנימבעודעצמנואתנמצאנמאן,אמביןנאבהאמ"ובין

 , 21המשפטי"בענףגממחשבודנפימידעבמרכזינעזריממועטות

רבה,בעצמהלשמ,הגענוואכן,

אחרתבהזדמנותבדברוהמייגעת,המציאותובעולמ

חולה,רעה"היאכיאמרהמשפטיימ,ההליכימשלבהתמשכותמ

 6המשפט

'מתעלת'היאחוזימ,והפרתהתשלומימבמוסרפגיעהמעודדתהיא

תמידשאינמהמשפט,לביתחלופיימלאפיקימסכסוכימפתרון

אתבעצמההיאומרבהביניימהליכיריבוימעודדתהיארצויימ,

השפיטהמערכתכיומוהנה , 22המערכת"עלהכיבלאוהקיימהנטל

חלופיימ,הליכימאותמרבבמאמץמעודדתהמציאות,בהכרתעצמה,

ל"דיאטה"המכווןהחלופי,הקומץאיןועדייןובוררות,גישורכמו

הארי,שלממשקלומפחיתהשיפוטית,

רבמאמץלויןהשופטהקדישאלההקשריממתוךדווקא

להשתלמותהמכוןשלהמייסדכראשושופטימ,שללהשתלמותמ

כלשונוהואעמלו,מפרינהנושרבימהמכון,שליעדועיקרשופטימ,

ומחוץמהארץהמרציממיטבאתהשופטימציבורלפני"להביא

לשיפורדרכימולחפשהאחרונותבהתפתחויותאותמלעדכןלארץ,

השופטידיעלביןהמערכתיביןהמשפט,וניהולהשפיטההליכי

-המכוןשבהקמתהחידושסתרלאלויןהשופטבעיני , 23הבודד"

השיפוטי"המרכזהקרויבמוסדבארצות-הבריתלמשל,מצוי,שכמותו

הקלסי,הדגמפיעלבישראל,שופטעלכיההנחהאת-הפדרלי"

ועדתלימימשקבעהכפיזאת,עמבפניו;המובאתיקלכללהידרש

הרגילימהמשפטבתימבנהלבדיקתהוועדהדנו"חאורהשופט

ולולפסוח,יכולהאינהחיינותחומיבכלההתמחות , 24בישראל

בבתימדורימלקביעתמקומוישהשופטימ,עלמסוימת,במידה

קורסגמהנהיגלויןהשופטבהמ,שנימשלולשירותהמשפט

מהכשרההסתייגגיסאכשמחדלשפיטה,להתמנותלמבקשימ

כזהבקורסישכיסברגיסאומאידךלמועמדימ,ומאורגנתממוסדת

המקצוע,לביןהמועמדשביןהדדיתלבחינההזדמנותמעין

הבכיר,השופטמוסדאתבישראלליצורהציעגמלויןהשופט

 , 2Sהמשפטכסעלחלקיתבמשרהפרישתואחריהנשארהשופט

שמןהעמית,השופטמושגאת 26אורהשופטועדתאימצהכידוע

להיחקק,שעתותבואהסתמ

השיפוטיהאקטיביזםועלהעמידהזכותעל

הקרויההאסכולהבתוךלסווגאיןבוודאילויןשלמההשופטאת

הביעהשמונימבשנותעודהעליון,המשפטבבית"אקטיביסטית"

העמידה:זכותלהרחבתבאשרמאסףמלחמתבחינתשהיודעות

שלפיההשיפוטיתהגישהעלחלק 271988בשנתשנשאדנברימ

החוקאתלהשליט"עליוהמשפטביתשלהעיקריימתפקידיובין

השופט , 28כחוק"פועלהשלטוןכילהבטיחועליוהשלטוןברשויות

ככלאכן,האמורה,לגישהלהצטרףיכולשאיננילי"צרכתב:לוין

להסכימנוטהויותריותרעצמיאתאנימוצאשנימ,אנישמוסיף

השופטיממדורחלקשלה'ריאקציונית,'הבסיסיתהעקרוניתלגישה

משליתרומהלתרומאנימבקש ..העליון,המשפטבביתהקודמ

רואהאיני ..האמורה,המגמהבפניבלמימלהעמידהמבקשתלגישה,



השלטון,ברשויותהחוקהשלטתעלבמישריןשמופקדכמי ...עצמי

 ...השעוןמחוגיאתלהזיזמבקשאינני ...משפטי'כ'שוטרלאוגמ

המשפטביתעלשומההמציאותשמכורחמקובל,עליגמאחורנית.

היא,דעתיארציבוריות.תביעותשלמטוימימבטוגימגמלטפל

שבהמהאמורמהטוגהמקרימאתהמצמצמתמדיניותלקבועשיש

 ; 29קטנות"לתביעותקונטטיטוציונימשפטלבית ...ניהפרלבלנטפל,

את"לפתורהואבג"צשלהעיקריתפקידועדייןלוין,השופטבעיני

יתר"הרחבתפןחששוהוא , 30השלטון"עמבריבויחידשלטכטוכו

 • 31המשפט"ביתשלבמעמדולפיחותלהביאעשויההעמידהזכותשל

העמידהשערינתקבלה.לאביטודהדעתומאטף.קרבזההיהכאמור,

העמידהזכותנושאנותרמטוימימבמובנימארלרווחה.פתוחימ

המערכותהתנהגותגיטאמחדכימיוצרי,ליואוימיצריליאויבחינת

גיטאומאידרשיפוטית,מעורבותמזמינהרבימבמקרימהשלטוניות

והשליה,השפירלמחוזותהמשפטביתאתגוררתזומעורבות

לוין.השופטחשששממנהמפחתת,ביקורתלאותהאותוהחושפימ

שמחות.אהבותאינןהצדקאהבתואפילוהמשפטאהבת

כדרכו,אירוניובמקצתעדיןבאופןדעתו,לויןהשופטגילהדבומה,

"הדיבורמדבריו:הנההשיפוטיי.'"האקטיביזמשקרוילמהבאשר

ערכיימ,מטענימקרובותלעיתימבתוכונושאשיפוטי'יאקטיביזמ

הקיימ;הדיןאתלשנותהמבקששופטהואאקטייבטטשופטלאמור:

הינוהקיימהדיןאתלשנותשמבקשמי-טוענימכר-לפיכר

הדיןאתלהשאירשמבקשומיטובי,ישופטהינוולכןימתקדמי,

ישופטהינוולכןו'ריאקציונר',ישמרן'הינושהואכמותהקיימ

משמעותכל ..."איןכיברקפרופימאתבציטטהממשירהוא . 32גרועי"

הואפטיבישופטכיאויטוב'שופטהואאקטיבישופטכיבאמירה

ביותרהטובהבאפשרותהבוחרשופטהואטובשופטיטובי.שופט

השופטומוטיף . 33הקיימ"עלשתשמורויכוללשינוישתביאיכולוזו

דילמה,לפניאניעומדהאלה,הדברימעממטכימואני"הואיללוין

 ...משמעות?חטרשהואמושגטביב ...לכתובלייאההאמוהיא

משמעותבעלתהגדרהבמתןהפתרוןנמצארבההתלבטותלאחר

ביתשלהיוצרבכוחוהשימושוהיא:שיפוטי',יאקטיביזמלדיבור

עשיתיכברזהברגעהקלה:שלרגשאניחשכברוהנההמשפט;

דבוגמאותאארירלא . 34שיפוטי"אקטיביזממשומבושישמעשה

מטרה,משרתימהראיות"דיניהבאה:האמירהשביטודןשהביא,

ישוהטכנולוגיימ,הכלכלייממ,חברתייהבתנאימשינוישחלוככל

שלדררעלאמהמתחדשימ,לתנאימהראיותדיניאתלהתאימ

לבטלרשאיהמשפטביתאין ...פטיקהשלדררעלואמחקיקה

טייגימלכלללהוטיףיכולהואלדעתי,אר ..יטו.דכלליבמחי-יד

ראוי.שיפוטיאקטיביזמראהבכר . 3Sחדשימ"

מפטקיאחדמתורלויןהשופטשלדרכואתלהדגימאפשראולי

20ד"נהימימ,משכברשלוהנודעימהדין / שבו , 36הלריניאדרס 82

בעשייתתביעהשוללתאינהחוזיתעילהכיוקבעהרובדעתאתכתב

הישראליבמשפטהוכרהבמשפטולאעושרעשייתלדבריו,עושר.

לפיתוחהניתןעקרוןקפואה,נטיבותלמערכתצמוד"שאינוכנושא

אמרוכה . 37הדבר"אתמצדיקימוהמשפטהחברהשצרכיאימתכל

משומהישראלית,המשפטיתהשיטהאתהמפתחימ"אנוהשופט:

עליהןאדבמזמןשכברמיושנות,לדוקטרינותעודלהיזקקעלינומה

 • 38מוצאן?"במדינותאףהכלח,

וחירותוהאדםכבוד-יטוד: Pחופרשנותעל

השיפוטיתבפילוטופיהמאודזהירקוכאמור,הנוקט,לוין,השופט

וציין 39האזרחיהדיןלטדרבזיקהחוק-היטודלפרשנותנדרששלו,

על-ידיהמוגנתחוקתיתזכותהואמשפטלביתלפנות"הכוחכי

המשפטנימ,בידינו,הפקיד"המחוקקהוטיף:אר , 40היטוד"חוק

הבלתיישומוורגיש;עדיןקונטטיטוציוניחוקשהואיטודחוק

הראויה,הפעלתוארמשפטי,בטחוןולחוטרלנזקלגרומעלולראוי
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פסקגמיוזכרבפרטיות,גמעוסקשחוק-היסודוכיווןזה,לעניין

שלביתולידלערוךשביקשוההפגנותבענייןלוין,השופטשלדינו

דבריו:וכה , 42יוסףעודביההרב

פתוחהבחברהדווקאערךרבתהיאלפרטיותהזכות"לדידי

מוסדותבאמצעותביןאזרחיהבעניינילהתערבויותריותרהנוטה

זכותעקרוןכנפיעלהנישאתהתקשורתבאמצעותוביןהשלטון

ציבוריתפקידעליוהנוטלשאדמבדבר,ספקואין ..לדעת,הציבור

מקומרקישהציבור,שלהפקוחהלעינורבהבמידהעצמוחושף

הציבוריתפעילותובתומיומומעמללהימלטהואיכולשאליואחד

הלחציממןקצרזמןבפרקמוגןמשפחתו,חיקאלהמפרכת,

יומלקראתכוחהחלףלמעןעליו,הפועלימהקשימהחיצוניימ

לעשותשניתןככללהגןישזהביתעלהפרטי,ביתווזהוהמחרת,

 , 43הדין"לפיכן

השונימ,בגילוייוזה,לנושאאנונדרשימהאלההימימבעצמגמ

קץ,לאיןכסאגה

ת Iהבוהרהכותלגן IIעגעל

ליברליותביטאוגיסאשמחדעמדותבפסיקתוגילהלויןהשופט

ציוניימבעקרונותדבקותביטאוגיסאומאידךהדתי,בתחומחילונית

257בבג"צמ,ולאומיי /  44המערביהכותלעלהממונהניהופמן 89

כישמגר)השופטעמהרוב(בדעתלויןהשופטשלגישתוהייתה

בוהפעילותשעלכנסת"כ"ביתהמערביהכותלאתלראותאין

והןהפולחן,חופששלבהקשרהןוזאת,ההלכה,דיניאךחלימ

באתרמתאימאופיבעלותאחרותפעילויות"לקיימלזכותבקשר

לצנינימהכותלבאתרלאומיאופיבעלת"שפעילותלמיבניגודזה",

ביטוילהנתןוהואציונית,תודעהחדורלויןהשופט , 45בעיניהמ"

בפסיקתו,

4044בבג"צ /  46ישראלמשטרתירושליםמחחמפקדניטלומון 93

שלאהמשטרהבהחלטתלהתערבשלאהעליוןהמשפטביתהחליט

בדעתלוין,השופטבאב,בט'הביתלהרלעלותלעותרלאפשר

אנושאיןבקבעו(ברק)הנשיאהנכדבחברי"צודקציין:מיעוט,

גיסא,מאידךאךהעולמ';ויחרבהצדקיינצחהאמרה:לפיפועלימ

גורפתבהחלטהמדוברשאיןהמדינהעמדתאתלהפוךאיןגמ

לתשלומהביתלהרלעלותהעותרעללאסורבזמןמוגבלתובלתי

ומקרהמקרהבכללדבוקישאלאיסוד;לעקרונותבלדבשפתייממס

 , 47הזכות"שלמימושההמונעותהנסיבותנתקיימואמ

משטרתירושליםמחחמפקדנייובג 530101בבג"צלכךשבוהוא

באותולהתערבשלאחבריולדעתהצטרףאמנמשבו 48ישראל

דבריואתציטטאךהבית,הרבסגירתהמשטרהבשיקולימקרה

זכותמיהודימכלילמשנשללהכיוהוסיףסלומון,בפרשתהנזכרימ

לאהדברהטרידונמשכת,לתופעההיהוהדברהבית,להרהגישה

 8המשפט

ניכראךחבריו,לדעתהצטרףהמתבקשת,הזהירותנוכחמעט,

לרוחו,הנעשהשאיןמדבריו

5167בבג"צאחר,לעניין / מדינתשלהממשלהראשניוייט 00

לנהלהממשלהעללאסורלבקשהעותרימביקשושבו 49ישראל

שהצטרףאף-לויןהשופטסברבחירות,בעתמדיניומתןמשא

כי-הפורמליתמסמכותההממשלהחרגהלאשלפיההרובלדעת

החורגיוצאתממשלהשלבמעשהלהתערבהמשפטבית"רשאי

ממשלהשלהמקובלפעולתהמתחומוחד-משמעימשמעותיבאופן

אי-שלהדעתשיקוללמתחממעברמצויימהדברימאמ , 50יוצאת"

להתערב,הכנסתבכוחכשאיןאוההתערבות

O דברוף

אישלוין,שלמההשופטמן-בלדבהמשפטמכס-בפרידה

יפהלך"איןתשא""כיבפרשתרש"יוכדברי-צנועלרבימ,חידה

 , no nonsenseשלאישעצמית,מחשיבותורחוק- 51הצניעות"מן

עדישראלמדינתשלמשנותיהשלישימשנילאורךשופטמשכיל,

כוח,יישרלונאמרהללו,בשניממאודפניהששינתהבמערכתכה,

בשירותמשפטניתהיאאףאילנה,רעייתועמיחדלו,נאחל

ונחת.סיפוקטובה,בריאותהציבור,

2481בג"צ 42 /  • n(2) 456מפ"ךירישלים,מחחמפקדנידיין 93

 . 487בע' ,שם 43
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