
המשפטבבית
הציבור'אמוןבמושגשלוהכפירהולהרהוריז"לןכהןחייםהשופטשללמאמרותגובה

גםרוח,אישהיהכהןחייםומיוח.דיחידאח,דאח.דהיהכהןחיים

במשפט,היההעיקריעיסוקו .במעשהבילהעתותיומרבאתאם

בוגםעצמומכונןכהןחייםהיהאחר,עיסוק 'לוביקשל~ואולם

בו:זוכיםסגולהיחידישאךבאוצרזכהכהןחייםכי .ויחידכאחד

מעיינותהעת.כלממנו~ךןבוששכןזהואורהגנוז.מאורבקרן-אור

מיוכלסביבותיו,כלעלוכיסוזרמובגופושהיווחוכמהוחוםאור

האמתלרגע.ולוהוא,גםזכהבכתביו,קראאובחברתושהיה

מעצמה,והמתגלגלתהשוטפתהלשוןמדבריו,שבקעההפנימית

המקוריותבו,טבלוועל-פהבכתבשדבריוהדק-מכל-דקההומור

ויסופר.סופרעודועלאלהכלעלדבבריו.שהיווהיחידאות

* 
אלהמיעוטופסקישכתב.המיעוטפסקיכהןחייםאתאפיינו

כהןשחייםאמתבו,שזרמהפנימיתאמתאותהבשלשהיומההיו

שכתבהמקוריותהדעתחוותבולטותעליה.להתפשרמוכןהיהלא
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-אדםשלאי-כשירותודיוק:ביתר-אדםשלכשירותוובסוגיית

כוונתנוכך.עלמפורשחוקבאיןלכנסתלבחירותמועמדותולהציג

המרכזיתהבחירותידעתיי"רנייזריר '/ 65לע"בכמובן,היא,

ארבעהעלכהןחייםהשופטחלקרופאיזיןבפרשת . 3הישישתלכנטת

בשופטיםהגדוליםמןשנייםעלחלקנזכור,יזריר,ובפרשתשופטים,

דיןפסקישניבזכותזוסמן.לימיםוהנשיאאגרנטהנשיאלנו:שהיו

שופטשלשםכהןחייםלוקנה- 4עמהםאחריםורבים-אלה

להיותשנהנהשופטמקצועי,מיעוטשופטאמרתיכמעט-מיעוט

של enן ant terribleלתיאבון,מיעוטשופטמעין-במיעוט

שוםלקבלשלאבאישיותו:וקשיחבולטאופיקוזהוהיההמשפט.

שוםדבר,שוםאבל-שנתקבלהאמיתהשוםמוסכמה,שוםדבר,

אףלעתיםמאליהם.כמובנים-שנתקבלהאמיתהשוםמוסכמה,

אומרשהואדבריםאומרכהןחייםכימהתרשםלהימנעיכולתלא

דברכלראהכהןחייםתיגר.לקרואכדילהרגיז,כדילגרות,כדי

חדשעולםפעםכלבראכאילוקדומה.דעהכלבלאוברור,צלול

בלכתוכהןחייםהיהואחתתשעיםבןהראשוניות.היסודמאבני

וברוח.בנפשצעירנערובחכמה.בגוףואחתתשעיםבןמעמנו.

יבנובמבר 4ביוסשנערךהמשפטעתכתבשל ' 4גיליוןהשקתבערבניתנהזוהרצאה

 .כהן 'החייסהשופטשללזכרווחדיו , 2002

 .העליוןהמשפטביתשופט ••

 4המשפט

* 
ושמוכהןחייםשלהאחרוןמאמרואלאותנומוליכיםאלהכל

הרטוריכוחוובמלוא-זהבמאמר . sהציבור"באמוןכפירה"הרהורי

שביתהשקנתההשקפהעלידהואומניףתיגרכהןחייםקורא-

לקיומהחיוניכמרכיבהציבוראמוןאודותעלחכמיםודבבריבהלכה

דבריו:בראשיתהואאומרכךכן,כיהנההשופטת.הרשותשל

המשפטביתשופטיכלכנראהמסכימיםשעליהאחתדעהיש"אם

הציבור.באמוןהשופטתהרשותשלהצורךדבברהיאהריהעליון,

מתמדתבשמירהכרוךהחוקישלטוןכיואמרוחזראמרשמגרהנשיא

שלטוןלהבטיחשכדיאומר,הווה : 16Iהמשפט'במוסדותהאמוןעל

(הדמוקרטי)העםצריךבעם,המשפטשלטוןדיוק,ליתראו,החוק

צריךמרצונו,שיקבלווכדיהזה;השלטוןעולאתעצמועללקבל

 • 7ובשופטים"במשפטאמוןשירחש

ימיןצדדיו,מכלהציבוראמוןמושגאתהואשמנתחולאחר

זו:למסקנתוכהןחייםמגיעמטה,מעלהושמאל,

בשיטתהיאמיותרתהציבורייאמוןשלהקונצפציהכי"נראה

עניינים.שלמגופםהדעתהסחתידיעללהזיקעלולהואףהשפיטהי

היאשוואתורתהציבור'יאמוןשתורתהטועןהראשוןאניואין

כליל.לנטשההראויומןהמשפטבתורתזרונטע

הסכימהמןזהאמוןשנטישתכזכור,טוענים,הציבוראמוןחסידי

מתחתהמשוער)הבסיסרק(ולאהבסיסהסרתפירושההשיפוטית

למיןזקוקהאינההמשפטמערכתלדידי,ציבורי.כשירותהשפיטה

 . sמליפול"אותהשיחזיקשכזהבסיס

שופטיש"כלזו,מעיןסתירהנוצרהכיצדוישאל:יעמודוהשואל

הרשותשלהצורךאודותעלהםאחתדבעההעליון"המשפטבית

הציבור""אמוןכיסוברכהןחייםואילוהציבור,באמוןהשופטת

להזיק?העלולהקונצפציהאלאעודולאמיותרתיקונצפציהאלאאינו

הםחלוקיםכיצדבמערב?יחידיוהואבמזרחכולםשאלהזהכיצד

דבר?אותועלמדבריםהםאיןאוליכך?כדיעד-וזהאלה-

אינוזהשלציבורואוליזה?שלאמוןאינואלהשלאמוןאולי

נסביםהםאיןהדעותחילוקילדבר:דעתנווניתןאלה?שלציבור

כפייהרישיוןעלאונזיקיןמעשהעלחוזהיכריתתשלשאלהעל

הרשותשלהגנטיהמערךעלנטושיםהדעותחילוקיבפטנטים.

עצמה.התשתיתעלהשופטתיהרשותשלמהותהעצםעלהשופטת,

שלובניינהמניינהבהבנתדעותביןעמוקכהפערשישזהכיצד

השופטת?הרשות

* 



התשתיות;בתשתיתהדברימתחילת

-במאמרוכהןחיימשמצביעוכפי

אי-תלותוהשופט,שלבאי-תלותו

מפטרימאין-והענייניתהאישית

שופטואיןאדון,שללרצונושופט

אחרת,אוכךישפוטכיהוראותמקבל

מצפונופיועלדיןפיעלפועלשופט

כרוכההשופטשלאי-תלותובלבד,

וברמהכפיימבניקיוןלבב,ביושר

נושאאינושופטהנעלות,מןמוסרית

לפניו,המתדיינימהצדדיממןלצדפנימ

לפניו,המתגוללבריבניטרליהואשופט

מוחלטת,היאהשופטשלהניטרליות

בשיקוליאמוןהמעוררתהיאניטרליות

עשויימועודהאלההדברימכלהשופט,

ולפיה:שופט,שלבשבועתולהתמצות

למדינתאמונימלשמורמתחייב"אני

צדק,משפטלשפוטולחוקיה,ישראל

 , 9פנימ"להכירולאמשפטלהטותלא

ביתעליהןעמדאלויסודתכונות

 90'(לאשצילום:משיו.מישאלהשו'(טאי-מפרששהואתוךאחת,לאהמשפט

השופטשלוכלשונוהציבור,לאמוןדיבורכחלףאלווניטרליותתלות
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תלויה,בלתיעצמאית,שופטתרשותשללקיומהחיוני"תנאי

השופטתהרשותכיבכ,ךהציבוראמוןזהוהציבור,באמוןהוא

באופןנעשיתהשפיטהכיהציבור,אמוןזהוהדין,על-פיצדקעושה

ענייןשלאבקכלוללאלצדדימשווהיחסמתןתוךנייטרלי,הוגן,

שלהגבוהההמוסריתברמתההציבוראמוןזהובתוצאה,אישי

לפעולי.'השופטתהרשותתוכללאהציבוראמוןבלאהשפיטה,

ביתדייןהחלהעותר)אתבהייצגתיהקטן(שאניפרשהבאותה

המדינה,שליומיומבעסקיבפוליטיקה,ידושולחהגדולהרבניהדין

במקומנו:ייעשהכךלאכיהצהירהמשפטובית

לוהמוצגתפוליטיתבבעיהעצההנותןשופט,כיהיא,"דעתי

הציבורבאמוןעמוקותפוגעפוליטיימ,גופימאואנשימעל-ידי

פוליטיותדעותלהיותעשויותלשופטאמת,השיפוט,במערכת

להןליתןלואסורהבחירות,ביומבקלפיביטוילהןיתןהואמשלו,

השופטכילכך,מצפהבישראלהציבורזה,סגורלתאמחוץביטוי

בהשישהבעהמכליימנעהואוכיהפוליטית,למסגרתמחוץיהא

כלייתןלאהשופטכילכ,ךמצפהבישראלהציבורפוליטי,גוון

הפוליטיות,להערכותיונסתר)אוגלויפרטי,או(פומביחיצוניביטוי

השיפוטית"ןן,בהכרעההציבוראמוןאתלהבטיחניתןכךרק

ביתובלשוןהצהרתי,דיןפסקהמשפטביתנתןזודרךועל

המשפט:

רשאיואינופוליטיתבפעילותלעסוקרשאיאינושופטכמו"דיין

בעלותעצותבסתר)או(בגלויליתן

גופימאולאנשימפוליטיאופי

כזוהתנהגותאליו,הפונימפוליטיימ

השופטת,ברשותהציבורבאמוןפוגעת

אינהוהיאעימה,נמנימהדיינימאשר

 , 12בישראל"דייןשלמעמדואתתואמת

* 
לאאשרמאתנומייהאשלאדומה

כילכול,ברורזו,דיןלהכרעתיסכימ

בפוליטיקהידמישלחואשרשופטימ

יביאואףאוליאנושה,פגיעהיפגעו

במתכונתההשופטתהרשותלהרס

עדשמענולאואכן,כיומ,לנוהמוכרת

בפוליטיקהעצמוהמערבשופטעלכה

טעממהכך?ומדועהיומיומ,של

וכמימכשמןהיוופוליטיקהששפיטה

האחר?שלבגבולויבואלאשהאחד

ישלחאשרששופטהוא,הדברטעמ

יסודבעקרונותיפגעבפוליטיקהידו

יפגעהשיפוט:לפעילותהנדרשימ

יפגעהשופטת,הרשותשללפעילותההכרחיתכהשהיאבניטרליות

בשארויפגע 13פנימיכירחלילהשבובמצבעצמולהעמידבאיסור

עיקרעלהיא,באשרהשופטתהרשותאתניממאפייההיסודעיקרי

 ~ואולמכולנו,נסכימהיומיומבחייאי-מעורבותושלניטרליותשלזה

 , 9(תשס"ב) 14המשפטהציבור"באמוןכפירה"הרהוריכהןחיהי
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/1ע"ב  365 ) 3יט(פ"דהשישי,תלכנטתהמרמיתהבחירןתדעותין'רניידרןר 65

ידרור).פרשת(להלן:
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 . 286 ) 3יט(פ"דהפיס,מפלע

 • 1הערהליעלכהן,
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608 . 

 • 9בעיו,הערהליעלכהן,

 • 20בעישם,

 .השפיטהלחוק-יסוד: 6ס'

O 732בג"צו /  . 148ו, 41 ) 4מ(פ"דדתןת,לענייניהשרניבצן 84

ו. 51-150שם,בע'וו

 . 153בעישם,ו 2

 ,-1984תשמ"ד ,]משולב[נוסחהמשפטבתילחוקא 77ס'הוראתאתנזכירזהבהקשרו 3

קיימותאםדביןמלישבעצמויפסולפלוניששופטלבקשרשאידין"בעלולפיה

 .המשפט"בניהולפניסלמשואממשיחששליצורכדיבהןשישנסיבות

 5המשפט
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אלה?לכלהציבוראמוןשייךמה-הדברימפניאלהאמ

ידוישלחאשרבשופטאמונוייתןלאשהציבורומובןברור

בליבתהשופטיפגעבפוליטיקהעיטוקובעצמשהריבפוליטיקה,

הרעהנחשוש,ניה 9שמהרעההיאוזוהשופטת,הרשותשלקיומה

אינההציבורבאמוןוהפגיעההשופט,שלהתנהגותובעצמהיא

מטובב;בבחינתהיאהציבורמאמוןהגריעהמהתנהגותו;תוצאהאלא

ולאכךעצמוג (i נ_?שופטהמחייבימיטודעיקריישהטיבה,היאאין

כיופגיעהבשופט,הציבוריאמיןאלהיטודעיקריבהתמלאאחרת,

בשופט,הציבוראמוןאבד'ייטו,דעיקרימאותמבעיקרשופטיפגע

בפגיעהאלאהציבורבאמוןבפגיעהיהיולאוהתחילההעיקראולמ

בעיקריהפגיעהשלתוצאהאלאיהאלאהאמוןאדבןהיטוד,בעיקרי

מניפטטציהאלאאינובשופטהציבורשאמוןלומרניתןמכאן,היטו.ד

הרשותאתהיוצרימראשוניימיטודותבאותמיימצאהעיקרלעיקר,

כן,אמהציבור,אמוןאחרות,מרשויותאותהומבחינימהשופטת

השופטת,הרשותאתהעושימליטודותבהקשרלעצמוגורמאינו

הואעיקרהיומיומ,בחייהמשפטבתישלבפעילותמהדיןהוא

אלאאינוהציבוראמוןואילוהמשפט,בתישלהתנהלותמדברכי

שלבשמיעתמקשימעיכובימלמשל:התנהלות,אותהעלתגובה

הציבורבאמוןפוגעימדיןעינויידין,פטקיבמתןאומשפטימ

תחילתעדשנימלהמתיןחייבדיןבעלאמהשפיטה,במערכת

ברשותאמונויאדבהדין,פטקלמתןעדנוטפותושנימהמשפט

יאמרכךהשופטת,הרשותהיאמצמיחהטובהמהשהריהשופטת,

גמואולמזמן?לאחראלאמידמופיעאינוהצדקאמלעצמו,אדמ

השופטתשהרשותכיייוייפגעהשופטתברשותהציבוראמוןכאן,

שלתוצאהאלאאינמהאמוןהיעדראוהאמוןכהלכה,נוהגתאינה

בשינוילמשל,הדין,הואהשופטת,הרשותשלנאותהבלתיהתנהגות

ויציב"אמתכיזמורה,הנשיאבעקבותלומר,מקובלבהלכות,תכוף

לבוקרמערבתדירהמשתנותאמיתותואולמ, , 14עדיף"אמת-

גורמבהלכותתכוףשינויהשופטת,ברשותבאמוןלפגועעלולות

הציבוראמוןכאןשגמאלאאמון,לאדבןביטחון,להיעדרלאי-נחת,

בהתנהלותהלעצמוחשובבעיקרוןלפגיעהמניפטטציהאלאאינו

אמוןעצמו,אתהנושאחיבבחינתהואואיןהשופטת,הרשותשל

העיקריממןבאחדפגיעהשלהשתקפותהאלאאינוהציבור

שללקיומהיוצריטודהואאיןהשופטת,הרשותאתהמכוננימ

השופטת,הרשות

* 
"ציבור",ושניימ,"אמון",אח,דאלה:משנימורכבהציבור""אמון

אותומהוהיא:הנשאלתהנוטפתוהשאלהב"אמון",כהעדדיברנו

ציבוראותומהודיוק:ביתראמונו?אתמבקשימשאנו"ציבור"

אנושה,פגיעהאףאפשרלפגיעה,יביאהמשפטבביתאמונושאדבן

וידענוקהל,דעתמשאלילפיפועלימאיננושהריהשופטת?ברשות

בעצמעשויהציבורכימקשה,מעשהעשויאינושהציבורזאתגמ

לרצותאפשרותאיןשהוא,מההציבורובהיותמ,מ-ציבוריציבורי

 6המשפט

ציבורבאומרנובוודאי-ציבורבאומרנומכאן:הזמן,כלהכולאת

לראויבאשרהמשפטביתלדעתבעיקר,אנו,מכוונימ- 15נאור

אמוןאיןשוב,כאן,וגמועניין,ענייןכלשלבנטיבותיוולרצוי

בהקשרכךבוודאיהשופטת,הרשותשלמכונןיטודמשמשהציבור

המידהעליתרבונתפלששלאמושגהנאור,הציבורשללמושג

זה,בערב

התקשורתלכלימיוחדמקומנועדה"ציבור"שלזובקדרה

הביקורתלכתיבתבעיקר,היא,וכוונתיהמשפט,בתיאתהמלווימ

בביקורתלאהמידהעליתראנונתקלימלצערי,המשפט,בתיעל

ביקורת-רכילותכביקורת,עצמההמטווהברכילותאלאאמתשל

לגלותנתקשהלאגמולעתימהשפיטה,אתולאהשופטאתהטבה

הפטידאשרהדיןעורךאלינוניבטלשידוראולכתבהמבעדכי

ביקורתנקבלכיאני,גמאוו?רוכךלומר,מקובלבו,שהופיעבמשפט

ולגוףהוגנתביקורתשתהאובלבד-באהבהשלאאובאהבה-

האדמ,לגוףולאהענייןלגוףהשופט,לגוףולאהשפיטהלגוףהעניין,

משתלחת,בלשוןולאראויהבלשוןתהאהביקורתכינצפהועוד

 , 16במקומותינולעתימ,כמקובל,

בפרשת Frankfurterהשופטשלהידועהאמרתוונשניתחוזרת

17Baker v. Carr , אלאארנקולאחרבלאלשופטלואיןשלפיה

המקור:ובלשוןלדבו,הואהציבוראמון

The Court's authority - possessed of neither the purse " 

-nor the sword - ultimately rests on sustained public con 

." fidence in its moral sanction 

-ארנקאולילהןישחרב,להןאיןאחרות,רשויותשגמאלא

באמוןבעיקרןהןתלויותואולמ-ריקארנקמזומנות:לעתימ

אמוןאתמקומ,מכלהכנטת,היאוכךהממשלההיאכךהציבור,

אליבאאףמכאן,נדעבארנק,ולאבחרבלאקונימאיןהציבור

אתמייחדאינוהאמוןנושאכיהציבור,אמוןדוקטרינתדחטידי

מייחדהאמוןנושאכילטעוןניתןהוא:נהפוךהשופטת,הרשות

דווקאלעת,מעתלבחירההעומדותהאחרותהרשויותאתדווקא

ואולמהעת,כללאמוןוהזקוקותהנדרשותהן-הןהאחרותהרשויות

אגב,דברךאךאמרנוזאתכל

* 
אינו,ובשופטימהמשפטבביתהציבוראמוןכיכאןעדראינו

ביטודהואכךהשופטת;הרשותשליוצריטודולמעשה,להלכה

אפואנטכימהציבור",שב"אמוןה"ציבור"ביטודהואוכךה"אמון"

-הציבוראמוןהיעדראו-הציבוראמוןכיכהןחיימהשופטעמ

בתישלראויההבלתיאוהראויהמהתנהלותמנגזרותאלאאינמ

השופטת,הרשותשלמכוננימיטודותהמאיןהמשפט,

העלילה,מקצתאלאאינמכהעדשאמרנוהדברימשכלאלא

השופטתברשותהציבוראמוןנושאכילהכחישה,ואיןהיאעובדה

האחרונות,בשנימבעיקרהלאומייומנוטדרעלעלהבולדושכנושא

-שמענוואמהמדינה;שלהראשונותבשנותיהעליושמענולא



כךהחמישימ,בשנותהיהכךבלדב,רחוקותלעתימאלאשמענולא

נימ,השמובשנותואפילוהשבעימבשנותכךהשישימ,בשנותהיה

ונושאהציבוריבשיחתפניתנתחוללהשכמו-לפתעאפואאירעמה

החברהאכן,האחרונות?בשנימיומנוטדרעלעלההציבוראמון

פתוחהחברהנעשתהבישראל

עלההשקיפותנושאיותר,

והאווירההחשיבותבמעלות

יותרביקורתיתנעשתההציבורית

בכלל,הציבורבחייכךויותר,

נקייה,יצאהלאהשופטתוהרשות

הטעמזהאיןכידומהואולמ

אמוןבנושאהיתרלעיטוקהעיקרי

השופטת,ברשותהציבור

כיילמדנומקרובבדברימעיון

ברשותהציבוראמוןשאלת

מקומ,מכל-עלתהלאהשופטת

במשפטלא-עלתהלאהנהעד

לאהנזיקין,בדיןולאהחוזימ

ולאהרוחניהקנייןבהלכות

נושאימהעונשין,דיןשלבפירושו

בעיטוקההמקלטיימנושאימאלה

ובתיהשופטת,הרשותשל

בעברגמעצמממילטולאהמשפט

דיןהכרעותעלשנמתחהמביקורת

ואולמואחרימ,אלהבמקרימ

ברשותהציבוראמוןשאלת

לאלעצמה,כשאלההשופטת,

עלתההיכןכלל,בהמעלתה
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אך ,במדינההשלטוןרשויותשלוששביןביחטימואי-הבנהבורות

הביקורתשלבהתרכזותההואעתהענייננועתה,ענייננובכךלא

נושאימבשני-המשפטבבתיהציבוראמוןבנושאובעיטוק-

החוקה,ובשאלותהענישהבנושאשהזכרנו:אלה

המאפייןומהואירע,כךמדוע

שמושכותאלודיןחטיבותשתי

בנושאביקורתאשאליהןהן

לשאלההתשובההציבור?אמון

אלודיןחטיבותשבשתיהיא,

המשפטביתשלידולורב

בנושאימדיניות:בקביעת

הענישה,בחומרת-ענישה

עומקבשאלת-חוקהובנושאי

המשפטבתישלהתערבותמ

נוהגימבימינוהשלטון,במעשי

היעדראואקטיביזמזאתלכנות

הרשותשלבפעולתהאקטייבזמ

אלה,נושאימבשניהשופטת,

משחקמעיןנערךבהמ,בעיקר

משחקלאשאינו-פינג-פונג

הרשותבין-פינג-פונגולא

הרשויותלביןהשופטת

התערבהלמשל,כ,ךהאחרות,

בנושאהמחוקקתהרשות

החובהעלוהחליטההענישה

בעברותמינימומעונשילהטיל

 ~גמחוקה,לנושאיאשרמיןס"

rנr ,~ 

 Yליפש'אוריאיור:

הענישהבנושאאלה:עיקריימנושאימבשניעלתההשאלההשאלה?

חוקה,בנושאיבעיקרהציבורי,ובמשפטבפלילימ

כךעלהאמוןונפגמביקורתנתעוררהבפלילימ,לענישהאשר

בעיקרמטוימות,בעברותראויימעונשימגוזרימאינמהמשפטשבתי

המבקרימביקרוהחוקתי,המשפטולענייןלמיניהן,מיןבעברות

מתערבשהואעל-הבג"ץאתלענייננו,-המשפטבתיאת

לדעתשניתנובנושאיממחליטשהואכךעלדהיינו,לא-לו,בנושאימ

 , 18המבצעתוהרשותהמחוקקתהרשותשללהכרעתןהמבקרימ

הצורךשללמעשהביטולולאחרהביקורתוגברהרבתהבייחוד

לציין,מענייןהשפיטות,תחומהרחבתועמ 19מעמדזכותלהוכיח

לו,לאבעניינימ-בג"ץשלהתערבות-יתרעלהביקורתבצדכי

כךעלביקורתוהיא:הפוכה,לתופעהאנועדימ-המבקרימלדעת

טוענימאלהיתערב,כילוהיהשראויבמקוממתערבאינרשבג"ץ

נמנעשבג"ץעלטוענימואלהלו,לאבעניינימידושולחשבג"ץעל

אעיר,בטוגריימבהמ,יתערבכילוהיהשראויבענייניממהתערב

-תמידלא-לעתיממוכיחההחוקהבשאלותזוביקורתכי

376ע"א 14 /  . 254,235בפ"דנירחכנאים,רחכנאים 46

58בבג"צלנדויהשופטזכריראו 15 / ודברי , 520 , 477 ) 2כג(פ"דהפנים,נישרשליט 68

105בע"אברקהשופטדברי ; 600בעישם,אגרנט,הנשיא / קלבניםמהנדטיםראם 92

910בג"צ ; 207-205 , 189 ) 5 (!מפ"דנצריעדןלית,נייעירתעב"מ / נישררלסר 86

(תשנ"ג,במשפטפשרניתברקא'רטלר);עניין(להלן: 481 , 441 ) 2מב(פ"דהיבטחין,

 • 425- 424החקיקה)פרשנות :בכרן

ביתעלתיהלגיטימהיבקורת"גבולותשיחרב ; 610בעי , 6הערהלעילרכטמן,פרשת 16

 . 271(תשט"א)והמשפטהאכיפה"ורשויותהמשפט

17 ) 1962 ( 186, 267 . Baker v. Carr, 369 U.S . 

 • 469בעי , 15הערהליעלרטלר,עניין 18

2148בג"צ ;-498 497בעישם, 19 / אירעולדביקתהחקירהידעתשב-ראש 1נייגלברט 94

 . 595 , 573 ) 3מח(פ"דבחברין,הטבח

המנויותהמיןבעברותאזםהורשעאם , 1977-תשל"! ,העונשיןלחוק 355ט'פיעל 20

החליטכןאם"אלאעברה,לאותהשנקבעהמרביהעונשמרבעעונשויפחתלאבו,

בעונשו".להקלשיירשמו,מיוחדיםמטעמיםהמשפט,בית

והמשפט
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לפטיקתבתגובהחוקימוחוקקההמחוקקתהרשותהתערבהכאן

 • 21לצה"לישיבותבניגיוטבנושאלמשל,כ,ךהמשפט.בתי

* 
הציבוראמוןהאמונשאל:הציבור,אמוןלנושאלענייננו,נחזור

יטודאףאומיותריטודהאמחוקה,ושלענישהשלאלהבתחומימ

כיודומהמקרוב,דבברימנתבונןכהן?חיימשלכמשנתוהואמזיק

לכנותשניתןמהביןהדדיתזרימהשלקיומהעללחלוקנוכללא

לבין-הציבורלאמוןדיבורחלףוהוא-הציבוררוחכהלכי

שלאודומהלבין,ביןטימביוזהישהשופטת.הרשותשלהכרעותיה

לאכמוהדדיתזרימהמאותהנתעלמכיראויולאנכוןלאזהיהא

הציבור,אמוןאחרילרדוףהמשפטלבתילהמאלאכן,הייתה.

להשקפתמהמנוגדותהכרעותלהכריעזודרךעלהמואטורימ

בתוךהמשפטבתיואולמהחוק.שלהראויולפירושוכשופטימ

ואוזניהמרואותעיניהמבהמ.והעמבעמהמיושבימ.המעממ

השליחות.מושגשלהרגילבמובנוהעמשליחיהמאיןאכן,שומעות.

חייזרימהמאיןבעת,בההעמ.נציגיהמאיןהכנטת,כחברישלא

היאשפתמהאוטומטי.המחשבדרכיאינןודרכיהמהחללמןשבאו

עושימשהמוהצדקהעמ;המהעמ;בתוככיהמחיימהעמ;שפת

ובמקוממטוימלעמצדקלעשותבצורךהעמ,בצורכיעצמומזין

שאיןוכשמהמקומ.ושלהתקופהשלהעמ,שלהמתוצרמטוימ.

איןכןמגופו,לצאת-רוצההואאיןאףאפשר-יכולאדמ

העמ.מןלצאתרוצימהמואיןיכולימהשופטימ

ובאותמבעת,בהואולמקשיח,חומרבשופטימבהמישכן:אכן

הזכרנו-"ציבורי"דעתשיקולהמשפטלבתיניתןשבהמתחומימ

המשפטלבתילהמאטור-החוקתיהנושאואתהענישהנושאאת

טביבמ.אשראתמראותעיניהמולטוחמשמועאוזניהמלאטומ

באשרהציבוראמוןרדיפתפירושואיןזהבהקשרהציבוראמון

לרצותהמבקשיממשרתימהמשפטבתיהיומשלהוא,הציבוראמון

לדעותדעתוליתןשלאיוכללאהמשפטביתואולמאדונמ.את

בדרכיממחשבתואתולהפרותלהזיןכדיולובציבורהנשמעות

לפניוהעומדתהציבוריתלטוגיהאפשריותובהכרעותלפתרון

הואנדרשמחולייתו.המתמלאבוראינוהמשפטביתבה.להכרעה

חוצה-לו.ממקורותטיפין-טיפין,אטית,תמידית,להזנה

אוהציבוראתלרצותכדימעשהלעשותהואאטורהמשפטבית

שבציבור.רוחמהלכיהמשפטביתיתעלמלאבעתבהבו.חלקימ

פיעל-בדיןלהכריעהואאטור-דביןיכריעלאהמשפטבית

לונאמראמנבוןולאאנושילאזהיהאלאואולמאלה,רוחהלכי

ביתיוכללאירצה,אמגמכן:עליתרהיו.לאכמומהמלהתעלמ

הענישהלרמתבאשרהואכךרוח.הלכימאותמלהתעלמהמשפט

ובלדבהמשפט,לביתהואנדרשהציבוראמוןחוקה.שלולטוגיות

שלבהטכמהלאאנומדברימכיהיטב-היטבעצמנוונזהירשנדע

המשפטשביתבכךהציבורבאמוןאלאהמשפטיבתלהכרעותהציבור

פתרונותכלהואבוחןכילשקול;צורךשישכלדבעתושוקל
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הניתנימתחומימבאותמכמובן,והכול,לבחינה;הראויימאפשריימ

הרשותשלהכלליתולמדיניותההמשפטביתשלדעתולשיקול

פניעלהמשפטובהשלטתהראויהצדקעשייתבמלאכתהשופטת

והשרירות.הרשע

בנימיןאתעמהמיביאוכימאחיודרשיוטף,לפרעה,המשנה

לחזורלשכנעוניטווהבניממבנימין,להיפרדטירביעקבלמצרימ.
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להכרעותוהערבההאחראיתהיא-היאהשופטת:הרשותהיאכן

הצורךלאבטוף-כל-הטופות,דין.יבקשווממנהמלפניה,היוצאותדין

ביומלשופטלויעמדואחרחיצונישיקולכלולאהציבורבאמון

מהעשהכי-במובלעולו-בטענהיישמעלאושופטפקודה,

זוגמואולמהציבור.אמוןאת~ר Wו~לשמורהצורךבשלשעשה

הואנותןממילאובפועלויושב,הואעמובתוךמשפטביתאמת:

כולנו,נטכימדומהכךעלטביבו.לאשרגמבמודע,שלאולוביטוי,

הציבוראמוןאתשיקוליובמנייןלהביאהמשפטביתהואשאטור

הדין.הכרעתלעתלעצמוכשיקולבו
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