
הציבורבאמוו

המשפטביתשופטיכלכנראהמסכימימשעליהאחתדעהישאמ

הציבור.באמוןהשופטתהרשותשלהצורךדבברהיאהריהעליון,

מתמדתבשמירהכרוךהחוקשלטון IIכיואמרוחזראמרשמגרהנשיא

שלטוןלהבטיחשכדיאומר,הווהן: I1המשפטבמוסדותהאמוןעל

(הדמוקרטי)העמצריךבעמ,המשפטשלטוןדיוק,ליתראו,החוק

צריךמרצונו,שיקבלווכדיהזה;השלטוןעולאתעצמועללקבל

 .ובשופטימבמשפטאמוןשירחש

בבתיהמיושמהדיןעלסומךשהציבורכיצד?במשפטאמון

שהואלמשל,הפלילי,המשפטעלסביריעיל,צודקשהואהמשפט

שוויוניתענישהלידילהביאהעשויבפשעבמלחמהאפקטיבינשק

צריךאינובמשפטהאמוןמ,בשופטימהאמוןלהדבילו . 2וצודקת

החוקמהויודעאינוהממוצעהאזרחעודבות,עלמושתתלהיות

לוהיטיבלאאוהרעלאפלוניחוקעודכלהחוק,שלטוןומה

פורח.אמונוהיטיב,אמבמשפט;אמונוכלפגהרע,אמעצמו:

מלאכתמועושימעשושהמחוקקימבכךאמוןהואבמשפטאמון

עללהכריזרגילימאינמלשופטימבניגודשמחוקקימאלאנאמנה.

באמוןמסתפקימהיוככולמרובמ"הציבור"לאמוןצורכיהמ

בפועל.אובכוחבוחריהמ

בשופטימוהאמוןבמשפטהאמוןמשתלבימבואשריסודיעניין

גיסא,מחדכאן,טמוןהאמוןהמשפט.ובתיהשופטימאי-תלותהוא

אי-תלותלשופטימהמבטיחהמדינה,שלהחוקתיובמבנהדבין

השופטימבידיזואי-תלותביישומגיסא,ומאידךהאחרות;ברשויות

שהרשויותבכךרקלאתלויהאמוןכיאומרימלמעשה.הלכה

שהשופטימבכךגמאלאהשופטימ,אי-תלותאתיכדבוהאחרות

מןהשפעהאותכתיבכלללאמצפונמכמיטבצדקמשפטיעשו

במדינותבשפיטהלהיותיכוללאאמוןששומהיאההנחההחוץ.

מעזימואינמהממשלהשלדברהעושיהמהשופטימבהןאשר

זהאיןשמ,גמבשפיטהאמוןלהיותיכולאמאו,כנגדה;לעמוד

לשופטיו.לחושצריךדמוקרטיתבמדינההציבוראשרהאמוןממין

הציבוראמוןשאלמלאפעמאמראנגליה,שופטימגדולידנינג,הלורד

המשפט:לביתלעולמנזקקהיהלאאישהשופטימ,באי-תלות

ואמהממשלה,מרשויותמבוקשולהשיגמאמצוכלישקיעהאזרח

בנמצאאיןלדעתושהרילהתייאש;אלאלואיןשמ,ישיגולא

רבהטובהלהכירביקשהמחברהעליון.המשפטבביתכשופטכיהןז"לכהןה'חיים

צפויהמאמרמןעותקהמאמר.בהכנתהיעילהעזרתועלהיימןאטףהצעירלידידו

עריכתועלאלהבימיםשוקדתהמשפטהעתכתבמערכתאשרשמגר,בטפרלהתפרטם

לדפוט.

הציבוראמוןשכאןנראה . 3הממשלהנגדלפסוקשיהיןאמיץשופט

למעשההלכהמתבטאאמכיהעמבלבתחושהבגדררקאינו

לביתההיזקקותשעצמאחר,לשוןאו,המשפט;לביתבהיזקקות

מלמדהישראליהניסיון(ברמ,בוהציבוראמוןאתמוכיחההמשפט

ללאשעריהמעלמתדפקימהמשפטבתיאתומגדפימשהמחרפימ

חשש).אובושה

העניינימבראשמקומתופסתהשופטתהרשותשלאי-התלות

(כתוארוברקהשופטמ.בשופטיהציבורלאמוןנושאימהמשמשימ

פעמלאאלהנושאיממנההציבור,באמוןהדוגליממגדוליאז),

כלשונו:מהמואביאובכתביו,בפסקיו

על-פיצדקעושההשופטתהרשותכיבכך,הציבוראמון"זהו

ניטראלי,הוגן,באופןנעשיתהשפיטהכיהציבור,אמוןזהוהדין.

בתוצאה.אישיעניןשלאבקכלוללאלצדדימשווהיחסמתןתוך

 • 4I1השפיטהשלהגבוהההמוסריתברמתההציבוראמוןזהו

II התחושהמאשרבשפיטההציבורבאמוןיותרהפוגעדברלךאין

הרשעהלתקןאפשרותמפניהדלתונעלהעצמהסגרההשפיטהכי

ביטוילידיבאימתנותהואישפיטהשלכוחהאכן,כדין.שלא

 • 5I1בטעותהולהודותעצמהלדבוקונכונותהליבהבפתיחות

II ובניטרליותהשיפוטיתבהגינותאמוןמשמעותו,הציבוראמון

זהוהשופט.שלהמוסריתברמתוהציבוראמוןזהוהשיפוטית.

עללאוכיהמשפטי,למאבקצדאינמ][שהשופטימ ...העמאמון

זהונאבקימ.אנוהחוקשלהשלטתועלאלאנאבקימ,אנוכוחנו

לשמאותומפעילימאנושיקול-דעתלנושישבמקומכיהעמאמון

 ...ההצהרהכיהציבור,אמוןזהוישראל.מדינתשלערכיההגשמת

לאצדק,משפטלשפוטולחוקיה,למדינת-ישראלאמונימלשמור

 6I1. 4>היאאמתהצהרתפנימ,להכירולאמשפטלהטות

433בג"צ . 1 / /506בג"צ ; 610 , 606 ) 4מא(פ"דידהן,עוריכלשכתנירכטמן 87 ניבאיר 89

באיר).פרשת(להלן: 608 , 604 ) 1מד(פ"דכובכ-אשבתי,

3717בש"פלמשל: . 2 / 428בג"צ ; 807 ) 4מה(פ"דגודלין,נימי" 91 / ממלשתניבחילי 86

 . 505 ) 3מ(פ"דישראל,

 . 1 44תשנ"ו)שנייה,(מהדורההמשטפכהןה'ח'בטפרי:הבאתיכבראלהדברים . 3

732בג"צ . 4 / בצן);פרשת(להלן: 148,141 ) 4מ(פ"דדתו,תלענייניהשרניבצן 84

 . 1הערהליעלבאיר,פרשת

6148במ"חברקהנשיא . 5 / כדורבנות:דברים(אלה 354 , 334 ) 2נא(פ"דמ"י,ניזעירה 95

צריכהכברחוזרלמשפטבעתירותהשופטיםידיקפיצתכן,אמנםשאםחוששני

הציבור).באמוןחמורהפגיעהלפגועהייתה

עורכים,זמירוייכהן(חיהיכיבתםמבחרהציבור"ואמוןהעליון"בית-המשפטברקאי . 6

 . 970 , 965א)כרךתש"ט,

 9המשפט



המשי /הציבורבאמון(פירההרהורי

הממשלתיתהעתוכותלשכתצילום: . 1999~ברואר 14 ,העליווהמש~טביתנגדהחרדיםה~גנת

התפקודכמהעדלהדגישתכליתהעיקרממצה,אינהזורשימה

כמהועדבשפיטה,הציבוראמוןלגרומאמורהשופטשלהנאות

הדברימכימסתברואמנמ,זה,באמוןלפגועאמורנאותהלאתפקודו

פחות,לאמהותועלאורשופכימהציבורבאמוןלפגועהאמורימ

 .זהאמוןלחזקהאמורימהדבריממןיותר,ואולי

השיפוטיהמינהלסדריגמשופטימ,שלנאותהלאמתפקודמחוץ

ואוליגמאלאדיןעיוותירקלאהציבור,באמוןלפגועעלולימ

המשפט,ממערכתייאושלידילהביאעלולימהדיןעינוייבעיקר

הןולסחבותלעיכובימהסיבותאמזהלענייןמינהנפקאואין

המאלצתבמערכתאמוןלרחושיכולהציבוראיןאובייקטיביות,

שהעלותאמרווכןדינו,להכרעתארוכותשנימלהמתיןדיןבעל

ישיכולת,מעוטישלהמשפטלביתהגישהוקשייהתדיינות,של

לענייןהדיןוהוא , 7בשפיטההציבוראמוןבאדבןניכרחלקלהמ

ומלאכותיותמהפרוצדורהומסתריהדיןשבסדריוהתסבוכתהסרבול

באמוןפוגעימאמנמבאלהוכיוצאשאלהובמידה , 8הראיותדינישל

לאעלגמהאמוןמאבדןסובלימשהשופטימשישמסתברהציבור,

המונעימהשופטימביןדעותשחילוקיהאומרימוישבכפמ,עוול

המשפט,בביתהציבורבאמוןפוגעימאח,דפהחתוכההכרעה

בשדהוהפעמהציבור,אמוןלאבדןהנוספימהגורמימאחד

זועמימפוליטיימחוגימבעיקרה"פוליטיזציה",להיותאמורהשיפוט,

 10המשפט

השנויימנימבעניימשלועמדהנוקטכשהואהמשפטביתעל

(כתוארולנדויהשופטשלבלשונופוליטית,ציבוריתבמחלוקת

אז):

השקפותינואת(בפלוגתא)בהלערבלדין,בשבתנולנו"אסור

כאילויראההמשפטשביתהחששרב ..המדינה,כאזרחיהאישיות

הציבורי,הויכוחזירתתוךאלוירדלוהראוימקומואתנטש

חלקוידיועלבתשואותהציבורמןחלקידיעלתתקבלושהחלטתו

להיפגעעלולמוסדבתורהמשפטביתונרגשתגמורהדבחיההאחר

 , 9הציבור"אתהמפלגותלמחלוקותמעללו,הראויבמעמדו

אחר:ובמקומ

כמדינתבמדינההמשפט,בתישלהתקינהלפעולתמחיוני"תנאי

שלשבמדיניות,בנושאיממלעסוקיימנעהמשפטשביתישראל

השנויימופוליטיקהכלכלהחברה,בענייניעולמהשקפותביןבחירה

במחלוקותבני-פלוגתאהשופטימאתיעשה[זה]הציבוריתבמחלוקת

דוחההאחרוחלקוכףלהממוחאהציבורמןחלקכאשרציבוריות,

אמוןאותולויאדבכןמיסודה,ומוטעיתכחד-צדדיתפסיקתמאת

ן,סהציבורי"למעמדויעבורבלתנאישהואהציבור,כללשל

המשפטביתשלידו"משיכתכיברקהשופטגורסזאתלעומת

אמונוולערעורהחוק,בשלטוןלפגיעהתביאמ'פוליטיי'מעניינימ

הציבור"אמוןכיברקהשופטסבור;ובכלל Iבחוק"ןהציבורשל



בכוחהעושהשזוהשימושידיעלהשאר,ביןנקבע,השופטתברשות

טתירהליישביוכלהמשפטשביתנראהלי . 12משפט"לעשות

שיקפידידיעלצודקות,ששתיהןהללו,הגישותשתיביןאפשרית

 .לגופווענייןענייןבכללשפיטותגבולותלשים

ביןמחלוקתבישראלגםלאחרונהעוררהשיפוטיה"אקטיביזם"

אםכיה"פוליטיזציה",עלרקלאהמתרעמיםיש . 13המשפטחכמי

כלבפנילרווחהשעריואתהעליוןהמשפטביתפתחאשרעלגם

מוטרשלהגדולליםבפטקיולהפליגמרבהאשרועלדכפין,

האקטיביזםגבולותבדברהמשפטניםמחלוקתואידאולוגיה.

שמיםלשםמחלוקתבחינתופורייה,היאלגיטימיתהשיפוטי

ואלהשאלההואלענייננוהחשובולהימשך.להתקייםשעתידה

ידיעלייפגעהציבורשאמוןמשוכנעיםאלההציבור.באמוןדוגלים

הימנעותידיעלייפגעהציבורשאמוןמשוכנעיםואלההאקטיביזם,

תוצאההציבוראמוןאתרואיםואלהאלהכלשהי.במריבהמלהכריע

ואלהאלהאחר,לשוןאו,שלהם;בשיטהההליכהמןורצויהטבירה

ואצלשיטתם.אימוץשלהמובטחכפריהציבוראמוןאתמזהים

שלשחורדגלכמעיןהציבוראמוןשלאדבנומתפקדואלהאלה

אדוניםשלמשרתםהואהציבורשאמוןמטתברואזהרה.איום

יכולאינומהםאחדואףמשלו.חייםרוחבונופחאחדכלרבים,

שלו.חלילולפיורוקדקייםאמנםפנטוםשאותולהוכיח

ביתשאםהוראהובוקואליציוניהטכםהמשפטביתלפניכשבא

לחוקקהצדדיםמתחייביםהדתי,קוולטטטוטבניגודיפטוקהמשפט

אז)(כתוארוברקלנשיאהמשנהאמרזו,פטיקההמבטלחוק

ואמרהוטיףהואבשופטיו".הציבור"באמוןלפגועעלולזהשהטכם

לשונו:וזו

אמוןמונחהדמוקרטיהמשטרביטודכיהוא,המפורטמות"מן

בשפיטהאמוןחוטרכיבלזק,דהשלאמרתוידועהבשופטים.הציבור

כמוטדמתפקידוהמשפטביתריקוןהחברהשלטופהתחילתהוא

יתייחטמיהשופט.מעמדעלבמישריןמשפיעבטכטוךהמכריע

לריק?היאנעשיתכיידועמראשאםהשיפוטיתלעבודהברצינות

בענייניםשיפוטיותשהכרעותלחשובעשויהציבורכיחששקיים

שלהמתהפכתמהחרבמושפעותדתבענייניקוובטטטוטהנוגעים

הטטטוטשליהפרה'משוםבהשיששיפוטיתהחלטהכלביטול

לאהשיפוטיתההכרעהכילטעוןעשויהציבור ...דתבענייניקוו

כלוללאלצדדיםשווהיחטמתןתוךניטרלי,יהגון,באופןנעשתה

לפעולההחיונייםמינימלייםתנאיםבתוצאה'אישיענייןשלאבק

בלתישהיהאתלמנוערצוןמתוךאלאהשופטתהרשותשלתקינה

 • 14אחרת"הייתההשיפוטיתההכרעהאילונמנע

האמוןהשופטים.באי-תלותהציבוראמוןשלתולדהמעיןזוהי

השופטברם,ומחייבת.טופיתשהיאהשופטיםבפטיקתהואכאן

לביטולהחקיקההתחייבותתפגעפןלחשוששאיןשםגרטחשין

משוםמטתמאבוהציבורבאמוןהמשפטביתשלהפטיקה

המשפט.ביתעלולאהכנטתעלתיפולהאפשריתשהתרעומת

 .יגיב"הציבור"כיצדמראשלדעתיכולואינויודעאינואישלמעשה

~ 

חוקיםלבטל(שבטמכותואוטטרליהשלהעליוןהמשפטבית

מעשהאוחקיקהשמעשהפעמיים,מכבר,לאפטקחוקתיים)בלתי

המשפט,במערכתהציבורבאמוןפגיעהמשוםבהםשישמינהל

אתהטמיןזהמטעםשבוטלהחוקלהתבטל.ודינםהםפטולים

ולאהואשמושלאחשודיםשלמנעמעצריעללצוותהמשפטבתי

הכרעהללאמינהלייםבמעצריםשופטיםשהעטקתפטקוהורשעו.

כדיעדביזיוןלידיהמשפטבתילהביאעלולהתחילה,שיפוטית

מטעםשבוטלהמינהלומעשה . 15אמוןלהםמלרחושיחדלשהציבור

בענייןאותה,שמינהלשרומדווחתכחוקרתשופטתמינויהיהזה

תפקידמילויבלדב.השרשלדעתולשיקולמטורהבושההכרעה

בטוהרהציבוראמוןפיחותלידייביאשופטידיעלשיפוטילא

) integrity ( האינדיבידואליהשופטשלביכולתואוהשופטתהרשות

נמתחההזאתהפטיקהעצםעל . 16השיפוטיתפקידואתכיאותלמלא

שופטתעלחקירהתפקידלהטלתאשרומשכנעת.חריפהביקורת

כזהתפקידביןממששלהבדללראותשאיןנאמר(בהטכמתה),

היאשגםממלכתית,חקירהועדתבראשהישיבהאוהחברותלבין

שופטיםושהשתתפותהממשלה,להחלטותעודבתיתתשתיתמכינה

לצוותשופטלהטמכתואשרימימה;מימיםומקובלתנהוגהבהרכבה

 ~עלהרושםמפנידווקאמוטבפניםכלשעלנאמרמנע,מעצרעל
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8 . 45-46 . lbid, at pp . 
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המשי /הציבורבאמוןכפירההרהורי

בידיתופקדמינהלייממעצרימשלזוחולהשרעההציבורדעת

כאשראלהדברימיהיו , 17ביטחוןאישאושוטרבידיולאשופט

עלשיפוטילאתפקידשהטלתהיאפסוקהשהלכהמתברריהיו,

אחר,לשוןאו,המשפט;במערכתהציבורבאמוןפוגעתשופט

הימנעותמחייבתהמשפטבמערכתהציבוראמוןעלהשמירה

וחשובמכודבהתפקידיהאשיפוטי,לאתפקידכלמלמלאהשופטימ

שיהא,ככל

השופטתהרשותלמעמדחיונישהואגורסימהציבוראמוןחסידי

עלחזרברקהשופטלנדוי),השופטכלשוןיעבור",בלחיוני("תנאי

השופטתהרשותשללקיומהחיוני"תנאיכירבות,פעמימכך

אחר:במקומאו , 18הציבור"באמוןהואתלויה,ובלתיעצמאית,

המכריעשהשופטהיא,תקיןשיפוטיהליךכלשליסוד"תכונת

להליךהואחיוניזהדבריממצבפניממשואללאפועלבסכסוך

בלאהשופטת,ברשותהציבוראמוןיתקיימלאבלעדיוהשיפוטי,

 , 19תפקידה"אתלמלאיכולההשפיטהאיןזהאמון

כלומר,בו,הציבוראמוןהואלשופטלושישביותרהחשוב"הדבר

לציבורבאיןמשפט,פיעלצדקעושהשהשופטהציבורתחושת

אסורנתון,דבראינוהציבוראמוןלשפוטהשופטיכוללאבו,אמון

ישנזיל,ענייןהואהציבוראמוןמאליו,מובןכדברקיומואתלקבל

 , 20עליו"לשמורמאשרבולפגועיותרקללטפחו,

אתלהסבירכדיהציבוראמון"חיוניות"שלזובהנחהישאולי

כהתפקידהזההאמוןממלאאמנמואמבו,היתרהההתעסקות

להיותולהמחשהלהגדרהנתוןלהיותצריךשהואנותנתהדעתחיוני,

הואמשפטית,לשוןאו,ומופשטת;ערטילאיתקונספציהרקלא

רקולא , 21להוכחההניתנתטענה,לפחותאועובדה,להיותצריך

עלהציבוראמוןאתלזהותניתןאוליאופיקטיבי,אודמיונימושג

 ? 22אי-צדקגילוייפיעלצדקלזהותשניתןכשמהאי-אמון,גילוייפי

ואוליהציבור?אי-אמוןעלמעידותסוערותהפגנותאומחאותאולי

המוחימלדרישותשניכנעידיעלהאמוןאתלנולהחזיראנומצווימ

המפגינימ?או

באמוןרעהפגיעהלךשאיןמלמדנוהישראליהניסיוןואמנמ

אמפוליטית,הסתהבעקבותהבאהמזוהמשפטבמערכתהציבור

בו,הפגיעהחששאוהציבור,אמוןשאדבןהייתהההנחהכהעד

המשפט,מערכתבתפקודממששלתקלותעמסיבתיתקשורימ

בוהפגיעהאוהציבוראמוןשאבדןשישלמדימנמצאנועתההרי

שהמסיתימישאמנמזה,תפקודעמקשרכלללאלבואעלולימ

טענותיהמ,לחיזוקהמערכתבתפקודגמפגמימלמצואמתיימרימ

ההסתהדברשללאמיתואךפוליטיותולאמקצועיותשיישמעוכדי

דתית-(אופוליטיתמטרהולשמלשמהבאההמשפטמערכתנגד

ומהבהישצדקמהמינהנפקאאיןזוהסתהלענייןפוליטית),

נגדוגידופימחירופימידיעלפעמלאנעשיתהיאוהבל,גיחוך

בשלאמוההומנית,הליברליתעולממהשקפתבשלאמהשופטימ,

השכלתמבשלאוהחילוניחייהמאורחבשלאמהאתני,מוצאמ

(תרתיהשמייממןשמורידימומשונותשונותבטענותאוהכללית,

 12המשפט

פלסתרדברינשמעימחסידיהמהמוניבאוזנילהשמיצמ,משמע)

הפוליטית,מטרתמלשרתכדיתורה),כדעת(אולאמיתהאמתכדברי

והמבפועל,אובכוחבוחרימשלהמונימלשלהבהמנהיגימעל

העומדותהדרכימבכלניכרתובהצלחהבמיומנותזאתעושימ

רקולאשידורימפרסומימ,תפילות,אספות,הפגנות,לרשותמ:

בכנסת,גמאלאוברחובות,בשווקימ

ניכררושמהמידבקת,מחלההיאכזופוליטיתשהסתהמסתבר

בלבדזולאיותר,נרחבימבציבורימגמאמכיהיע,דבקהלרקלא

פוליטיקה,ואנשימשפטאנשיגממצטרפימהמשמיצימשלמקהלת

אתלשקףצריךהמשפטביתשהרכבכולממגלימפתאומאלא

עליושבימשהשופטימהשונות;ועדותיושכבותיועלהעמהרכב

עלמושתתתשפסיקתמעמך;לרחשיקשובימואינמאולימפוס

וכיוצאאלוכשדעותעמך,ערכישאינמנשגבימ)גמ(ולוערכימ

האקדמיה,אנשישלאומוכרימ,משפטנימשללגושפנקהזוכותבאלו

אטאטנעשותהןליברלימ,המוחזקימכנסתוחברישרימשלאו

לבןפילכללהפלתלשושהואאנושמטבעהרחב,הציבורלנחלת

פארהיהומקדמשמאזהעליון,המשפטביתהנהתפארתו,ממרומ

להתפעלמהעודואיןהנופלימ,ביןהואגמלוסגדושכולמהמדינה

וחרדימ,ספרדימשופטימהמשפטביתאתנמלאאמרקממנו,

ושערכיהמהעמשכבותכלאת"המייצגימ"שופטימבאלהוכיוצא

באמוןיזכהשובהמשפטשביתתקווהקיימת ,"מ"אליטיסטייאינמ

הציבור,

בישעוררוהןישראלשופטינגדהסוערותשההפגנותאודה

האסוןאתרוחיבעיניראיתיהציבור,באמוןכפירההרהורילראשונה

אפילוחלילהתאמץהשופטתהרשותאמאותנושיפקודהנורא

באמונמ,לזכותכדיההמוהמפגינימהמסיתימשלהשגותיהממקצת

"הציבור"אינמומפגיניממסיתימאותמאוליעצמי,אתושאלתי

בציבורימאואחר,בציבוראמורימהדברימשמאחיוני,כהשאמונו

ואיזהזההואמהכן,ואמוהמפגינימ;המסיתיממןשאינמאחרימ,

בנמצאציבורכלאיןשמאאולאמונו?אנונכספימאשרהציבורהוא

השופטת?הרשותשלתקינהלפעולההואיעבורבלתנאישאמונו

ניתן , 23יחידשלהיפוכואלאאינוציבורהמקורית,במשמעותו

קטןאוקטןציבורוהואאדמ,בנישלמספרלמתי"ציבור"לקרוא

כולה,לאנושותתוארשמעולמ,החובק"ציבור"וישמאו.ד

ציבוריממצויימבתווך , 24במדינההתושבימלכללכולה,לאוכלוסייה

וסימניציבורציבורהקשת,צבעיככלוקטנימובינוניימגדולימ

ועקרונותהשגותתפיסות,להמשישציבורימומהמשלו;ההיכר

והשקפותמוסרבמושגימתאפיינימאליהמשהנלווימאומשלהמ

לכישלוןנדוןאלהציבוריימולסווגלמייןניסיוןכלמשלהמ,עולמ

שלרביממפניגמאלאמ,סטטיסטיינתונימעליהמשאיןמפנירקלא

ולעתימכינוי,ובלישמבליוהמארגוניתמסגרתכלאיןמהמ

כמובן,יש,האמרה,שלאושבאקראיענייןהואזיהוימקרובות

כמונזכר,הואבואשרההקשרמן"הציבור"זהותלגזורשאפשר

ציבוראוהחולימ,ציבורהדין,עורכיציבורהשופטימ,ציבור



אך"ציבור".התוארבלעדיגמרובפיעלמזדהימואלההפושעימ,

"הציבור".רב-גוניותאתלשקףעשויימאלהמזוהימציבורימדווקא

מוצאאתהוהפושעימהחולימהדין,עורכיהשופטימ,ציבורבתוך

מקצועעלונוטפימהמאחרימהכרמשטימנימגוונימציבורימ

בפועל,לאאמשבכוח,נמצאמ.משותפינטיותאוגורלאומשותף

רקולאהפוליטיקאימשונימ.ציבורימטפורלאיןשייךאדמכל

דרךעל"הציבור"או"העמ"בשמלדבררגילימשביניהמהדמגוגימ

השומעכלוכאילובכיטמ,מונחכולוהציבורכלכאילוהטתמ,

מטקרילדבריהמלראיהשמביאימוישמראש,עממהטכימאותמ

שאלותעל"הציבור"תגובותלהראותהמתיימרימהקהלדעת

"הציבור"עלהמדברימיש . 25ופלתימכרתימאותכמהשנשאלו

אלאאינוהציבורשלפיהמרבימוישהעמ;לרובמתכוונימכשהמ

מטפורה.

ביטוי 26הרחב""הציבוראלשופטימהתייחטותאנחנומוצאימ

"הנאור",לציבורכאנטי-תזההנראה,ככלהבא,הנפוצההקהללדעת

בהליכיהבנהאוידיעהלייחטאין"הרחב"שלציבורבזמןשבו

לדעתהמטוגלהציבורהוא"הנאור"הציבורומטתוריהמ,המשפט

באמוןשהזכייהלומרתמציואמומבין.כיודעמוחזקכןועלולהבין,

הציבורבאמוןזכייהגמוחומר,מקלאוממילאכוללת,הנאורהציבור

מעשיממטתברא:איפכאאשיבאניאףהאי,כולינאורשאינו

עלולימואיטטניטימ,משכילימבעיניטובושכלחןלמצואהעשויימ

וכןהעמ.פשוטימצדרוח,ובמורתבזלזולואףבאי-הבנה,להיתקל

שלרחבותשכבותלהלהיבהעשויימפופוליטטייממעשימלהפ,ך

שביתפשיטא,חן.יודעישלזעממלעוררעלולימיומ,וקשיעמלימ

 • 27כולמטעמידיתמידלצאתמטוגלאינוהמשפט

הציבורלכולקודמזהו,הנאור?הציבורהואואיזהזההואמי

"נאורות"שאותהלהניחחייבהוא . 28עצמוהשופטמשתייךשאליו

המומימיהשאלהכמותו.בהזכואחרימגמשלו,חלקומנתשהיא

קיימ"הציבור"עודכלרלוונטית.לבלתיהופכתהאלה,האחרימ

שהציבורנמצאעמו.נמנהמימינהנפקאאיןשיהאככלקטןויהא

שהאמוןשגורטומיעצמו;השופטשלבבואהאלאאינוהנאור

אתמגבילהנאור,הציבורמןרקדרושאוצפויהמשפטלמערכת

מקובלימוכהכהביןשהשופטימבלדבחןליודעיהציבור""אמון

משכילימלאותמהיאהכוונהשמאאו,לרוחמ.וקרובימעליהמ

ומטתייגימהמשפטבתיעלביקורתהמותחיממשפטנימ)(כולל

לרדוףאמורימשהשופטימהנאור""הציבורהמשהממ,משפיטת

אמונמ?אחר

משומבהישהנאור""הציבורשלזומעיןשהגבלהחוששני

עלמדברלנדויכשהשופטהדעת.עלמתקבלתשאינההתנשאות

לאותומתכווןהוא 29הנאור"הציבורעלהמקובלות"ההשקפות

הציבוראתפעמזיההאףוהואבנדון;השקפותלושישהציבור

אגרנטוהנשיא . 30בימינו"היהודימשלהמכריע"הרובעמהנאור

שלו,הצדקחושפיעללפטוקיכולשהשופטכתבלברכהזכרונו

השתרשצדק][שלמושגאותוכיהתחושהלו"שתהיהובלבד
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ושלשלוהתחושהכלומר, , 31הנאור"הציבורבנישלבתודעתמ

ציבורנחלתהיאזושתחושהלהשתכנעצריךהואטגי.לאכמותו

ביטוילידיבאהשלוהצדקשתחושתהציבוראותומטתמאגדול,

שמושגלהניחהואטבירהשופט"תחושת"שלפילפחות,או, ;כלשהו

גדול.ולציבורלומשותףצדקשלזה

לפיקיימימאינמהנאור""הציבורשלזהותושבקביעתהקשיימ

בנישלקבוצהאינוהנאור""הציבורלדידו,ברק.הנשיאשלשיטתו

של"פרטוניפיקציהאלאאינוהואבלדב.מטפורהאמכיאדמ,

בטיטיותמידהואמותיטוד'מטרות[של] ...מנורמטיביישיקולימ

הזאתלמטפורהקוראימ.למה 32הנורמטיבי'"היקומאתהממלאות

הקיימהחברתיהקונצנזוט"אתמשקפתשהיאמשומנאור","ציבור

שהואבציבור,שישהיאההנחהכנראה . 33נתון"בזמןנתונהבחברה

שלהיטוד""תפיטותדבברדעימתמימותכולה,החברהלכאורה

 ~ההערכתיהשכנועהכלליהציבורי"המצפוןשישנואוהמדינה,ערכי
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הטביר".האדםשלב"תגובתומשתקףהרחב"בציבורשנוצר

 . 438 , 403(תשנ"ד)בוממלשמשפטהמידות"טוהרעל"הרהוריםכהןח'ה'ראו . 27

 . 283בע' , 19הערהליעלברק, . 28

461ע"א . 29 /  . 1335,1319 ) 2יז(פ"דמזיאר,ניוצם 62

 . 528בע' , 9הערהליעללשיט,פרשת . 30

 . 600בע'שם, . 31
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המשי /הציבורבאמוןכפירההרהורי

אמנמאמ , 34ראויה"והבלתיהראויהלהתנהגותבאשרהחברהשל

אמוןאתגמיכלולשהואנותנתהדעתאזכישכזה,קונטנזוטיש

עושהשהשופטהציבור,"תחושתהואהמשפט,במערכתהציבור

בתוכהכוללתהנאורהציבורשלושהמטפורה , 35המשפט"על-פיצדק

שאיןהרואותעינינואבלהציבור,אמוןשלהיטוד""ערךאתגמ

שהאמוןאוהמשפט,במערכתהאמוןדבברקונטנזוטכלבנמצא

לואיןהזהשהאמוןאוהשיטה,שלהיטודערכיעמנמנהאינוהזה

 ,דווקאהנאור""הציבורעמכלומולא

הציבורנעלמברקהשופטשלשבמטפורהלהיאמראמתניתנת

כלהציבור,שלולהיקפולזהותומשמעותכלאיןהנאורות,מפני

להיותיכולותהדעותאבלומוגדרימ,מזוהימ"הנאורימ"הערכימעוד

עצמגמואזישכאלה,ערכימשלומידתמטיבמדבברמחולקות

אובייקטיבימידהקנהובהיעדר , 36במחלוקתשרויה"הנאורות"

ומטתמאעצמו,בעיניהואנאורוגדול,קטןציבור,כלהריל"נאורות",

הולמתהנטענתהנאורותאמהשופט,בעיני"נאור"ציבורכליהיה

מתכונתלפילדוןואמעצמו,השופטשלוהנורמותהטטנדרטימאת

עללכאורהלפחותמעידהמשפטבמערכתאמוןהריהשופט,

שכ,ךכיוון"נאורות",חוטרעלמעידבהאי-אמוןואילו"נאורות",

אחתמשמעותבנותמילימ(גיבובפלאונזממעיןוישרבותא,אין

המשפט,במערכת"הנאור"הציבורבאמוןבמשפט),

הואהמשפטלבתיכךכלדרוששכאילושמהלהניחישלפיכך

שמהומטתבר"הנאור",הציבורמןיותר"הרחב"ציבורשלאמונו

העודבהמןלהתעלמאיןאךיותר,נכטףאמונויותר,"רחב"שהציבור

קשישלשלמהאוכלוטייהרב,ערבגמבתוכוכוללהרחבשהציבור

גמומהממדעתמ,רחוקההמשפטשמערכתנפשומרייומ

ולקוחותהמדינהאזרחיהמאלהגממוטרי,ניווןכדיעדשהתדרדרו

השופטאמרהציבור,לעובדיהציבוראמוןבהקשרהמשפט,בתי

תפיטות"פושותבקרבואשרציבורלאותוהכוונהשאיןפעמ,ברק

הפרגמטיזמאתלשלולושישכזאב",לאדמ"אדמשלמעוותות"

עושימשיכך"העודבהאלאבלדב,זוולאהשוק",ב"מוטרהמעוגן

שהציבורנמצא , 37ההולמת"להתנהגותהמידהאמתאינהכולמ'

אף"הנאור"הציבורכמוכמותוואוליכולו,הציבוראינו"הרחב"

אלאעיקר,הואהציבורשלאלאמור,מטפורהאלאאינוהוא

מדברלכןכלשהי,מוטריתרמההמשקפותדעותשלהפוטנציאל

ומי-והגונימ"ישרימאנשימשל"קונטנזוטעלשמברקהשופט

ובכךשכמותו,אנשימהשופט,בעיניוהגונימישרימאנשימהמ

"הנאור",הציבוראלהוחזרנו

במהוהמשתקףהמתבטאזההוא"הרחב"הציבורשמאאו

 ) Public Opinion ,הציבורדעתאוהקהל""דעתשקוראימ

) Offentliche Meinung פעילותעלחיוביתקהלדעתלאמור

הממשלתיתהעתוכותלשכתצילום:, 1999פברואר 14ליוו, Yההמשפטבביתתמיכההפגנת

 14המשפט



שגמזאתאיןהרחב.הציבוראמוןעללהעידדייההמשפטבתי

התבררפעמלאלרוב.ומכשולימקשיימאיןהקהלדעתבקביעת

מיעוטדעתאלאהיהלאכולו,הציבורדעתלהיותשהתיימרשמה

שמתיימרמההרחב.הציבורבאמוןהדיןהוא . 38ציבורילהדשזכתה

שלצווחתואלאשאינויכולהרחב,הציבורשלאי-אמוןלהיות

והיוכולו,לציבורנפוצהששמועתוגדולרעשקולבעלקטןציבור

 • 39בעלמאאשליהאלאאינהכולוהציבורשדעתשאמרו

המשותפתאחידהדעההרחבבציבורשישכשמדמימאוכשיש

הכוליודעימ,הכוללאמור,"קונטנזוט"לכנותהאוהבימאזכילכל,

חשיבותלקונטנזוטמייחטברקהשופט .מטכימימהכולמבינימ,

השיפוטיתוהחקיקהבכללהשיפוטיהדעתשיקוללענייןרבה

קרובות"לעתימ :שדבברהקשייממןמתעלמהואאיןאך , 40בפרט

זה,במובןקונטנזוט,כלאיןלעתימהקונטנזוט.דבברמידעכלאין

לעתימ .לכאןולאלכאןלאהציבור,אתמטרידהאינהשהשאלה

41הקונטנזוטשלקיומועצמדבברכנהמחלוקתקיימת Il . הדברימ

אמוןעלבקונטנזוטהואכשהמדוברשאת,ביתר ,כמובןאמורימ,

דרוש?כזהקונטנזוטאמנמהאמ .המשפטבמערכתאי-אמוןאו

קיימ?שיהיהיכולבכללהאמ

כייאמרואזכיקיימ,שיהאויכולנדרש,שהואויכוח,לשמנניח

והנכטף,המיוחלכלאתהמשפטליבתנותןהציבוראמוןעלקונטנזוט

וכוחמעמדובטיטמתחתיושומטאי-אמוןעלקונטנזוטואילו

כקולהמוןש"קולקדמונימלימדונושכבריאמרוועוד .עמידתו

אחרת,לשוןאו 43yOX populi yox deiהגויימ:בלשוןאו, , 42I1שדי

האיטלאמדבתמציינןבזהכיוצאכלומ.ולאכזהקונטנזוטאחריאין

ככפירהכמותה(איג'מה)הכלליתההטכמהמןשההתעלמות

הליכימלהתקיןהשכילוהמוטלמימהתיאולוגיימאלא . 44באללה

מהליכימיוצאוכפועלכזו;כלליתהטכמהשלקיומהקביעתלשמ

לדעתוכשנוכחו . 45מאודונאורנבחרלציבורכולוהציבורהפךאלה

להטכמהלהגיעאי-אפשרהאיטלאמחכמישלהמצומצמבציבורשגמ

 • 46ככולמנחשבימשרובמוגמרונמנו ,כללית

 • 48רובואלאאינוהציבורכל , 47ככולורובואצלנו,הדיןוהוא

אילולאהכול.היהכאילוהרובאתשרואימהיא,משפטיתפיקציה

 .ולהחליטלפעולמטוגליותראושלושהשלגוףהיהלאזו,פיקציה

היאביניהןוהנפוצההרוב,לקביעתשונותדרכימישנןכידוע

פתקבהטלתאוידיימבהרמתהקולותאתטופרימובהההצבעה,

מונוליתיבציבורהרובאתנגלהכיצדאךאלקטרוני.מתגבלחיץאו

שבנירמזנוכבר ?להצביעמזומנימלהיותיכולימאינמשמרכיביו

פיקציהאינהזאתשלהמ.דבעתמהרובדעתלראותנוטימהאדמ

לושאיןמי .בלימהעלתלויהרובפישעלושחצנותגנדרנותאלא

בהאמוןאיןהציבורשלרובלהכריזעשויהמשפט,במערכתאמון

לומרצריךואין .שלאווביןבזאתלהיווכחאפשרותלושישבין

שרובמשוכנעהואזה;אמוןלושישבמיאמורימהדברימשאותמ

שאמוןלטברה,רגליימישפנימכלעלכמותו.אמוןרוחשהציבור

אילוהציבור.רובשלאמונוהואהמשפטלמערכתהדרושהציבור

לכאן,אולכאןברוררובבוונוצרשכזהעממשאללערוךהיהניתן

עודכלזה.אמוןרוחשאינואורוחששהציבורלומרהיינויכולימ

 ."ציבור"איןוממילא ,רובאיןהתקיימ,לאשכזהעממשאל

טיכוישאיןעדומפוצלתשטועההישראליתשהחברההיאעודבה

טבירטיכויואיןכלשהו;ערךעלהטכמהלידילהביאהממששל

הרובמן(להדבילוומגובשברוררובלידיאוקהלדעתלידילהגיע

העמשהתפלגותאמרווכבר .בעמ)הרובעמזההשאינובכנטת,

דעתשללהיווצרותהאפשרותכלמונעתויריבותרבותלקבוצות

מתווטפותהמשפטבמערכתהציבוראמוןלעניין . 49אמיתיתקהל

ניטיוןבעלישלטיעותעודהכי,בלאוהקיימימהרבימלפלגימ

אלה ,לדברמומחימהאישית,חווייתמבתוקףעצממ,הרואימ

פלילילדיןשעמדמימבפנימ.המשפטבתיאתשהכירוהמתדיינימ

 ,ונענששהורשעמימלא;אמוןהמשפטלמערכתירחש ,זכאיויצא

קרוביהמאתמדביקימואלהאלה .המשפטבבתיאמונוכלמאדב

לתוצאותקשרבליאףאמונמ.חוטראואמונמבתחושתומכריהמ

 ~קמצנותאוהדין,עינויעקבאמונמלאדבדיןבעליעלולימהמשפט,
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294וע"א . 34 /  , 464 ) 2מו(פ"דקסטבנאים,ניירישלים""קהילתגחש"אקידשאחברה 9

עללביקורת . 606בע' , 6הערהליעלהנאור","הציבורברק,הרחבה,וביתר . 532

ודמוקרטי?"ליברליאוודמוקרטייהודיהנאור':יייהציבוראבנוןד'ראוברקשלשיטתו

506ע"אאלוןלנשיאהמשנהוראו . 4ו 7(תשנ"ו)ניממשלמשפט / פ"דמ"י,נישפר 88

 . 87מח(ו)

 . 928בע' , 6הערהלעילבישראל",המשפטופיתוחהעליוןהמשפט"ביתברק, . 35

 . 443בע' , 34הערהלעילאבנון, . 36

7074בנ"צ . 37 / הדיבוראתהרחבתיזהדיןפסקעל . 749 ) 2מח(פ"דהי"מ,ניסירסא 93

 . 436- 434בע' , 27הערהלעילכהן,במאמרי:
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המשי /הציבורבאמוןכפירההרהורי

בעלואמשופטמפיועלבוןבוזדבריאוהוצאות,בפסיקתשופט

ידיעלומבוישמושפלעצמוומצאמשפטבביתשהעידעדכו,דין

כללאשופט,מפיגנאיהערתידיעלאונגדיתבחקירהדיןעורך

אתלמוטטעלולותדינממעורכיהלקוחותאכזבותאפילושכן.

המפסידדיןבעלשלאכזבתוולענייןהמשפט.במערכתהאמון

היגיוןדבבריפסיקתונימקהמשפטשביתמינהנפקאאיןבמשפטו

אךאלאעיקרההנמקהלאצדק,משפטלעשותבכנותושאףוטעמ

 • 50בלדבהסופיתהתוצאה

דברךגמ,הןהתוצאהעלוההתרכזותההנמקהמןההתעלמות

בדפימקומחוסרמפאתאמהתקשורת.כלישלחלקממנתכלל,

מתוךאמהאלקטרוניימ;בשידורימזמןחוסרמפאתואמהעיתונות,

והשומעימהקוראימשציבורהנחהמתוךואמושטחיות,התעצלות

בידיעותהציבורניזוןפנימכלעלבלב.דבתוצאהאלאמעונייןאינו

פסיקתמעלנכונה)רובפי(עלתמונההנותנותהמשפטמבתי

העומדימהשיפוטיימהשיקולימעלתמונהנותנותואינןהאופרטיבית

עללמאסרנשלחשפלונישומעוהשומעקוראהקוראמאחוריה.

שהיכהפיעלאףלמאסרנשלחשלאאואשתו,אתהיכהאשר

למאסר,נשלחלאאונשלחלמההשיקול,נשארכללדברךאךאותה,

בערפל.לוטהיותר,ארוכהלתקופהולאפלוניתלתקופהולמה

פסיקהלשמעייפגעהמשפטבביתאמונואשתו,אתהמכדבאזרח

אמונולאבדעלולהאי,כוליאשתואתמכדבשאינואזרחפלונית;

גמלהיפגעעלולהמשפטבבתיהאזרחואמוןאחרת.פסיקהלשמע

חיוכואוקולונימתמשוח.דבאורלומוצגתאחרתאוזוכשפסיקה

לתגובתתרומתןלתרומדיותעור,ןשלמזעיקהכותרתאושדרן,של

התקשורתבידיהמנתונימלהתגונן,השופטימידילאלואיןהקהל.

המותחימעיתונימכותביעלתרעומתשומליאיןולחס.דלשבט

ומנומסת,תרבותיתבלשוןהמשפטביתפסיקתעלענייניתביקורת

לגיטימיתהשפעהזוהריהציבור","אמוןעלמשפיעימשאלהבמידה

למדי.

פלוניתפסיקהעלהביקורתשלפגיעתההיאלגיטימיתפחות

ישכולה.המשפטבמערכתאוכמוסדהמשפטבביתהציבורבאמון

מעטרקוצריךהכלל,אלהפרטמןולהסיקלהקישהנחפזימרבימ

הזהבסיכוןאיןאבלמה.לזמןלפחותאמונמ,שיאבדוכדימזער

מכשרותהלגרועכדיגרידא,היפותטיהציבור,אמוןכלכמושהוא,

מסוימותפסיקותעלהןשקולה,ענייניתביקורתשלומחשיבותה

 .כללדברךהשיפוטיתהמדיניותעלוהן

היוצרימהמהתקשורתכליויתרשהעיתונותכידוע,היא,ההנחה

אותנטיבאופןאותהומביעיממשקפימלפחותאוהקהלי,'"דעתאת

הקהל.דעתשלומכלליותהממהימנותהעודלגרועהעשויההנחה

שלעינמבבתהמהתקשורתשכליהואהמפורסמותמן

פוליטיעסקןושומאחריהמ,ומחזרימרודפימהממ.הפוליטיקאי

הולכתבלעדיהמ.יכולאינוציבורית,להכרהושואףעצמואתהמכדב

המחוקקימ.ביתפעילותעלהעקיפהאוהישירההשפעתמגמוגוברת

אמונמ,אואהדתמ,היאוהמחוקקימהפוליטיקאימשלנפשממשאת
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ששליחיהמלשכנעישאותמבפועל.אובכוחהבוחרימהמונישל

וציפיותדרישותמהמ,מצפימאודורשימהמאשראתלמענמעושימ

השופטימ,כןלא . 51הקהלדבעתכןועלהתקשורתבכליהמשתקפות

ואינמלציבורזקוקימאינמולכאורההציבור","נבחריאינמהמ

תהווכבראחריו.לחזרעילהאוסיבהלהמאיןכןועלבו,תלויימ

שומעלמ,לשופטיגמהואחיוניאמנמהציבוראמוןשאמהתוהימ

וגמרונמנוואמכלליות;בחירותידיעלזהאמוןבוחנימאיןמה

בלב,דמינויימובדרךמומחימבידיאךתיעשההשופטימשבחירת

שבאותןשמענולא(ברמ, 52הציבורלאמוןהמזקוקיממהשומעל

בבחירותנבחרימעדייןהשופטימשבהןארצות-הבריתשלהמדינות

במקומותמאשריותרמעורהאומפותחבהמהציבור""אמוןכלליות,

אי-תלותבציבור.מ""תלוייאינמשהשופטימאמרנואחרימ).

עצותממתןהשלטוןרשויותמהימנעותרקלאנובעתהשופטימ

איסורלהטילכדיגמבהישאלאהשופטת,לרשותהוראותאו

השופטימעלולהשפיעלנסותקהל""דעתועלציבוראנשיעלחמור

במערכתהציבורבאמוןשישאמרוהשיפוטי.תפקידמבמילוי

הקהלדעתלביןהשופטימאי-תלותביןסימביוזהמעיןהמשפט

היוצרתאי-תלותלאותהכנראה,הכוונה, . 53נובעהאמוןממנהאשר

האי-תלותשלהאמיתיתמשמעותהואולממ.בשופטיהאמוןאת

פנימ,משואוללאמוראללאמשפטלעשותוהחובההחופשהיא

במגזרימרוחמורתתעוררששפיטתממקומבמיוח,דאואפילו,

השלטתהיאהשופטימאי-תלותשלתכליתההציבור.שלגדולימ

להיותחייבימהשופטימזותכליתהגשמתלשמהמשפט.שלטון

הקהל.בדעתעוינותמגמותפנימולאיתנימלעמודברצונמנחושימ

לאמשליטבציבור,רוחהלכילפיופוסקהקהללדעתהנכנעשופט

 .ודמבשרשלטוןאלאהמשפטשלטון

הציבורשאמוןברקהשופטדבריאתשהביאלאחרזמיר,השופט

עלתמיההמביע , 54השופטתהרשותשלביותרהיקרהנכסהוא

בלב,דאחדנכסאלאהמשפטלביתלואיו"לכאורהזה:גבוהערך

להיותבליבלב,דמצפונולפיהדיןאתלהפעילחייבהואהדין.קרי

דברימ . 55ציבור"ולאשלטוןלאחיצוני,גורמשומידיעלמושפע

מוריןאיןהלכהזואמ"גמלאמור:וכותבממשיךהואאךכדרבנות,

עלמושפעיהיההמשפטשביתהואוראוי""טבעילדבריו, . 56כן"

נאמןהואהמשפטשביתמשומראשית,למה?כךוכלהציבור.ידי

ושנית,הנהנה";מצדלאמוןזקוקהואאףנאמןכל"וכמוהציבורשל

האחרותהרשויותפנימולגיבוילונותןהציבוראמוןשרקמשומ

ותכליתההנאמנותנושאהרילנאמנות,אשרבו.להתנכלהמועדות

הסרשופטדין;פיעלצדקמשפטהעמאתלשפוטאלאאינמ

פשיטא,נאמנותו.חובתמפרהציבור,אמוןאתלרכושמנתעלמדרכו

הנאמנותחובתלמענולהפרולהניעולנאמןלבואיכול"נהנה"שאין

אבדןלידימביאכולעשותהנאמןשלוכסירובועליו;המוטלת

אמונו.בליחובתוולמלאלהמשיךהנאמןחייבהנהנה,שלאמונו

השופטתלרשותלהחלילהאומר,אניהפרגמטיימ,לשיקולימבאשר

הציבוראמוןבכסףהאחרותהרשויותשלפעולתןשיתוףאתלקנות



לשפוטהישרההדרךמןסטייהידיעלפסולות,דברכימשהושג

 57fiat iustitia, etאמרודאכגוןעלבלדב.דיןפיעלצדקמשפט
pereat mundus , ותתמוטטתקרוסהשופטתשהרשותמוטב

משפטשייעשהובלדב"עוקפימ",חוקימעקבאותקציביממחוסר

היא,הלכהזמירהשופטשלהלכתוכן,עלאשרדין.פיעלצדק

כן.ומורין

המשפטבתיאתלרוקןהמחוקקידילאלשישהעובדה

נתנסינושכברהניסיוןכמוכמותהממקצתן,אומסמכויותיהמ

בנושאימהמשפטביתשלשפיטתואתבחוקלבטלמראשלהתחייב

שלהריבוניכוחוהציבור,לאמוןישירענייןלהמאין , 58מסוימימ

שלאמונושלאו.וביןאמוןרוחששהציבורביןלועומדהמחוקק

המחוקק.התעללותכנגדהמשפטלביתלויעמודלאציבורשומ

הציבוראי-אמוןטענתאתשכזאתחקיקהמסבירייעלווכהכהבין

לעמודעמועצמוהמשפטביתשלכוחועודכלהסבריהמ.ראשעל

רוצהש"הציבור"ביןכן,לעשותחייבשהואלומרצריךאיןבפרץ,

 • 59רוצהשאינוובין

הציבוריתהאחריותטענתהיאהנאמנותלטענתקרובה

) 60(accountability . הדמוקרטיהמיסודותיסודכיהיאהטענה

כלפיאחראי ,כלשהמתפקידאוסמכותלושהוענקהמישכלהוא

לא-דמוקרטישלטוןשלההיכרסימןמעשיו.על"הציבור"הכלל

השליט,בפנירקאחראיימוהתפקידימהסמכויותשבעליהוא

אחריותהיאמהעיקר.כלבאחריותנושאאינועצמווהשליט

לציבורוחשבוןדיןלתתחייבהשופטאמזו?דמוקרטיתציבורית

לכן ; 61מאי-תלותוופליטשרידיישארלאשפיטתו,מעשיעל

שביתלומרניתן .וסבילהעקיפהאלאלהיותיכולהאינההאחריות

ההנמקהבדרךהציבורכלפיאחריותוחובתידייוצאהמשפט

האחריותאמורהלמעשהואולמברבימ.פסקיושלוהפרסומ

שלאמהקהל","דעתשלללחצימבכניעהלהתמצותהציבורית

הרשויותשלואמואחרימ,אקדמייממבקרימשלואמהעיתונות,

השפעהשלניסיוןשכאלהבלחצימשיששיכולומאחרהאחרות;

לחציממפניהשופטימעל"להגןדרכימלמצואההכרחמןפסולה,

עצמה,היאעלולה,כאלהללחצימשהכניעהגמומה . 62מופרזימ"

 • 63בהמהציבורבאמוןגמאלאהמשפט,בתיבאי-תלותרקלאלפגוע

המשפטביתעבודתעלוהנאותההענייניתשהביקורתאמרנוכבר

התחשבותפירושההציבורית""האחריותואמומועילה;היארצויה

בתייקבלוהקודמות,בגישותאובהלכותמחדשועיוןכזובביקורת

יגדלהציבורשאמוןביןטובה,ובהכרתברצוןעצממעלהמשפט

שהאחריותשאמרוהיואבלכך.בעקבותוייפגע,שיפחתוביןויפרח,

לאמור , consumer-orientedלהיותהיאהשופטימשלהציבורית

נרורצונו"הלקוחות",הוא"הציבור",דעתתהאשבפסיקתמ

בציבור,רוחלהלכיהיטבלהקשיבחייבימהמשפטבתי . 64לרגליהמ

ולהיענותבחברה,ופוליטיימסוציאליימלשינויימערימלהיות

 . 65בעמעומממודהאומרמאשריפימדברימולשאיפותיה,לצרכיה
אמון,הציבורלוירחשכך,ינהגהמשפטביתשאמהיאהתאוריה

רלוונטיאינוהציבוראמוןלדידי, . 66לתפקודוחיוניהציבורואמון

עצמועלמקבלהמשפטיבתהזאת,הציבורית""האחריותלענייןגמ

ידיעלואמעניינית,לביקורתהחשיפהידיעלאמזו,אחריות

לכךאיןאמאוישאממינהנפקאואיןסביבו,למתרחשערנות

מובנתכמעטזו"ערנות"לכאן.אולכאןהציבוראמוןעלהשפעה

פקוחותעיניוהיומ.שלבעולמוחייושבעמובתוךהשופטמאליה.

ובמסחר,בתעשייהובמחקר,במדעסביבולמתרחשקשובותואוזניו

להיותעשויאשרכלובתרבותבטבעפנימ,ובמדיניותחוץבמדיניות

ביתמעלההריל"לקוחות,"ואשרהבריות.ביןודברימדביןרלוונטי

בפועל,אובכוחהדין,בעלישלהלגיטימיימהאינטרסימאתהמשפט

למשפטאלהלקוחותשלה"ציפיות"ואמנמ,שיקוליו.כלראשעל

 . 67למלאנדרשהמשפטביתאשרהןוצודקהוגן
הלגיטימיותלתאורייתהציבוריתהאחריותתאורייתוקרובה

) legitimacy ( זותאוריהשלמחצבתהמקור . 68המשפטביתשל
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61 . 1 ' ! S. Shitreet "Judicial !ndependence and Accountability in !srael" 331n 

1005 , 979 ) 1984 ( . Comp. L. Q &. 
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המשי /הציבורבאמוןכפירההרהורי

הארץארכיווצילום: . 1999!{ברואר 14 ,העליווהמש!{טביתנגזהמרזיםה!{גנת

כישקבע 69תקדיםלבטלאולקייםאםהייתההמשפטביתלפני

מאזשנתמנוהשופטיםביןחוקתי.בלתיאינוהפלותהמתירחוק

חוקיםהאישיתשלדעתם(לפחות)שלושההיועתה,לדיןושישבו

הפלות.לאטורהואהדיןמןפניםכלושעלחוקתיים,בלתיהםכאלה

המתירהחוקעלולהכריזהתקדיםאחרללכתהחליטוזאתבכל

שלהלגיטימיותשאחרת,משוםורקאךוהואוכשרכחוקתיהפלות

 :שלהםבלשונםבטכנה,נתונההמשפטבית

The Court's power lies in its legitimacy - a product " 

f in the וof substance and perception that shows itse 

people 's acceptance of the judiciary as fit to determine 

-what the nation's law means and to declare what it de 

mands .. . To overrule under fire in the absence of the 

-most compelling reason to reexamine a watershed deci 

sion would subvert the court's legitimacy beyond any 

 serious questionיי 70 .

מחדשלעייןביותרמכריעהטיבהבהיעדרראשון.אחרוןלשוןאו,

שלהלגיטימיותתחתלחתורכדיבויהאביטולותפניתי,בתקדים

ממששלתחושהפריהיאזו?לגיטימיותהיאומההמשפט.בית

ולהצהירהחוקשלמשמעולקבועראויהמשפטשביתהעםבלב

תלויההמשפטביתשלהלגיטימיותשלנו:ובלשוננוציוויו.על

אוייפגעזהשאמוןהיאהטענהובכשירותו.בכושרוהציבורבאמון

התעלמותידיעליציבותחוטריפגיןהמשפטביתאםיאבד

היאהציבוראמוןאושהלגיטימיותלומרצריךואיןמתקדימים.

 .המשפטביתשלכוחומקורהיא

לאביקורתשוםאךרבהביקורתנמתחההזאתהתאוריהעל

 Scaliaהשופטשלהחולקתדעתושבחוותכזוונוקבתחריפההייתה

 18המשפט

שביןכתבהואהפרשה.באותה

וביןנפגעתהמשפטביתשלש"הלגיטימיות"

שלאו:

The notion that we would decide " 

a case differently from the way we 

otherwise would have, in order to 

show that we can stand firm against 

... public disapproval, is frightening71 

How upsetting it is that so many of 

-our citizens (good people, not law 

less ones . . . ) think that we justices 

should properly take into account 

-their views, as though we were en 

-gaged not in ascertaining an objec 

tive law but in determining some kind 

 of social consensusיי 72 .

במקוםהרי , Scaliaהשופטשללדעתו

כיצדלנבאטיכויכלחטרניטיוןלעשות

שלתפקידהואלדבריו(אשרהמשפטביתהחלטתעליגיבהציבור

לשקולהמשפטביתעלשופטים),שלולאפוליטיתתעמולהמנהלי

מקובל;משפטיצרואםנכונה,פטיקההיההתקדיםאםאלה:שניים

אתלבטלעליוחובהשלילית,היאאלהשנייםעלהתשובהואם

 • 73הציבורשלהצפויההתגובהתהאאשרתהאהתקדים,

בכךהאחרותהטוגיותמרובנבדלתבאמריקהההפלותפרשת

להפלות,מתנגדתכמחציתולשניים:מחולק"הרחב"שהציבור

מטתמא,"הלגיטימיות",חטידיהשופטים,בהן.תומכתכמחציתו

בהפלות,התומכיםציבורבאמוןזו"לגיטימיות"לחפשאםהתלבטו

בדורשיבחרוהםהיציבות.דורשיציבורבאמוןלחפשהאםאו

משוםאוליההפלות,מתנגדילצדהאישיתנטייתםאףעלהיציבות

ואולםמחציתו.רקולאבציבורהרובהםהיציבותשדורשישחשבו

במחנהלמדישרביםקיימת,האפשרותפניםכלועלנותנת,הדעת

ובלבדהמשפט,יציבותעללוותרהיומוכניםההפלותמתנגדי

בנושהשופטיםנמצאויתרו,אמנםואםההפלות.אתשיאטרו

בלבד.הציבורמחציתעלאומיעוטדעתעלדווקאלגיטימיותם

עורבאאלאאינןהציבוראמוןעלהטפקולציותשםשגםמטתבר

פרח.

שישוגמרונמנוהציבור,מאמוןהעמעוםעוקץליטולכדיאולי

לגיטימיותלבין ) perceived (משוערתלגיטימיותביןלהבדיל

במקוםבאהמציאותית,הלגיטימיותלעניין .) actual (מציאותית

הטכמההציבוראמוןובמקוםמשפט,מלומדיציבור"הרחב"הציבור

שלהלגיטימיותלאמור, , 74המשפטיתהקהילייהשל(קונטנזוט)

עללדברהמומחיםשלידיהםטמיכתבמידתתלויההמשפטבית

קלות,ביתרלהבחנהניתןכזהשקונטנזוטהואנכוןכיאםפטיקתו.

ביתפטיקתעללביקורתהמקורעיקרלהיותשצריךשמהחוששני



ואמלגיטימיותו;לשוללזוביקורתידיעללהפוךעלולהמשפט,

כיבלגיטימיות,הכרהשוללתאינהענייניתשביקורתלומרתמצי

להניחהואסביריותרהסכמה.שלבקונסנזוסצורךיהיהלאאז

פוליטיימניסיונותפנינוכחהמשפטית,הקהילייהשלשתפקידה

דברךברבימ,להסבירהואהמשפט,ביתלגיטימיותתחתלחתור

המשפטביתשלוסמכותומעמדושורשיהממהומשכנעת,מובנת

ביתפסיקתעלההשפעהסכנתכן,עליתר . 7Sדמוקרטיבמשטר

האלהכשהגורמימהיאגדולהיותרהרבהחוץגורמיידיעלהמשפט

 .המשפטביתבשפתהמדבריממומחימהמ

אמון,אחריוהרדיפהכלשהובציבוררוחלהלכיההקשבהברמ,

לאולמישמחוץולהתרחשויותלדעותהאוזןכרייתבצדן.רבהסכנה

המיוחדימהאינטרסיממןהשופטימדעתלהסיחעלולההמשפטיבת

הראיותמבלעדיותאולפניהמהעומדימהדיןבעלישלוהמידיימ

הדעתששיקולושעהמקומרקכדין.לפניהמשבאווהטענות

ענייןשאינמשונימערכימביןלאזןאולהכריענדרשהשיפוטי

קונסנזוסאףאוהרוב,דעתאוהקהל,שדעתייתכןפורמלית,להוכחה

הציבור,לאמוןואשר . 76המשפטביתבשערילבואכשרימהמשפטנימ

עלולהזהאמוןעללשמורשהשאיפהמוכיח 77האוסטרליהניסיון

לפחותאוהפרט,בחירותפגיעהלידיהמשפטביתאתלהביא

ציבורשומשלאמון . 78הפרטשללגיטימימאינטרסלהתעלמות

 .אחדדיןבעלבנזקשווהאינו

נפשעלבתת-מודעאוליהשפעהשלהסכנהמפנישהתריעוויש

עניינית,מביקורתהחורגתאי-אמוןשלבוטההתבטאותהשופט.

כעסלידיולהביאורוחוושלוותהעצמיביטחונולערערעלולה

 • 79דיןלעיוותיומכאןורוגז

רוחהלכיפעממדישישבעודבהטמונהחמורהפחותלאסכנה

טוהרהמינימ,שוויוןדבברהשופטימתפיסתאתהנוגדימבציבור

ועודהפרטחירותוהמצפון,הביטויחופשהשלטון,איכותהמידות,

יהיו,כאשרנפוצימויהיוכאלה,רוחשהלכיפשיטא,באלה.כיוצא

לשממאשרחוץשיפוטידעתבשיקולמלהישקלמדעיקראפסולימ

הציבוראמוןאממינהנפקאשאיןפשיטאוביה.מניהדחייתן

הוארלוונטיבלתיזהאמוןפהגמכ,ךידיעלייפגעבשופטימ

ענישהדרכיעלבציבורהתגובותלענייןגמאמורימהדברימלגמרי.

אלועברותבשלהמוטלימהעונשיןזהציבורבעיניעונשין.ומידות

ואיןמדיקלימהמאחרציבורובעינימדי,קשימהמאחרותאו

דעתושיקוללפיעונשואתלאדמלמדודחייבשופטסוף.לדבר

גזרלנמקחייב(והואבחוקהקבועימלעונשיןבכפוףשלו,ומצפונו

דעתו).בשיקולשנפלהטעותלתקןתוכלהערעורשערכאתכדידינו

בציבורנפוצותלדעותמצפונואתיכפוףאמבתפקידוימעלהוא

עונשיבושנקבעולחוקמצפונולכפיפתוהותר(דיבאמוןלזכותכדי

 .מינימומ)

שביתלדעתהציבורייווכחשאמנכוןאלפעמכתבאורהשופט

בשלרקוהדין,הנסיבותשמחייבוכפיפוסקאינוהעליוןהמשפט

עלולההמשפטביתשלזוגישהדווקאאזכיהציבור,תגובתחשש
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וביוקרתו.במעמדוקשותלפגוע

חששבגללכחוקחובתוממילוילהימנעהמשפט][לביתלו"אל

שהואביןהציבור,שלאחראוזהחלקשללרוחויהיולאשדבריו

 • 80הציבור"רובשהואוביןמיעוט

 : Frankfurterהשופטשלבלשונואו,

The court should be indifferent to public temper and " 

popular wishes ... A court which yields to the popular will 

thereby licenses itself to practice despotism, for there can 

be no assurance that it will not on another occasion indulge 

• 81 " their own will 

השקפותיופיעלמלפסוקלהימנעחייבשופטיהאלמהובאמת

ודעותיהמהשקפותיהמפיעללפסוקחייבהואאמשלו,האישיות

אחרימ?של

איןהציבוראמוןכיברקהנשיאכתבהאלההימימובעצמ

ואיןבציבור.הנוהגותרוחותאחרונטייהפופולריותמשמעותו

 • 82קהלדעתמשאלילפיהכרעהמשמעותו

להוכחה.ניתןאינוהציבוראמוןשלקיומווכהכהשיבןאמרנוכבר

עלבהכרחמוכחאינוהציבוראמוןשלאי-קיומוכיואומראוסיף

התקשורת.בכליאוקבוצותאויחידימשלעוינותהתבטאויותידי

טיבועלאואי-קיומואוקיומועלמאומהיודעימאנואיןלמעשה,

ועלעליוכתבווהסופרימהשופטימאשרוכלמהותו,אוהיקפואו

תכליתוניחוש.אואומדנהאוחזוןבגדרהואוחיוניותוחשיבותו

להרבותמשפטית,פיקציהכלשלתכליתהכמוזה,משועראמוןשל

 ...הציבוראמוןהשגתשלמעןלשופטהיאאזהרהלאמור,בעולמצדק
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69 . ) 1973 ( 113 . Roe v. Wade, 410 U.S . 

70 . 833 . Eastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S ןסPlanned Parenthood 

867 , 865 ) 1992 (. 

71 . 998 . Jbid, at p 

72 . 999-1000 . Jbid, at pp 

73 . 999 . Jbid, at p 

74 . 666 . Hammond, supra note 13, at p . 

75 . 655 . Jbid, at p 

לברכהזכרונםחכמינוולימדונוואילן. 281נע' , 19הערהלעילברק,בהרחבה:ראו . 76

נוהג"הציבורמהוראהצאטיבה,מהיודעאתהואיןדיןבבית"רופפתכשההלכה

ו.הלכהז,פרקפאה,ירושלמי,

 .-16ו 15הערותלעיל,ראו . 77

78 . 197 . Hands1ey, stlpra note 17, at p : מעצרימטירתידיעלנפגעההפרטחירות

שוטרים.לידימנע

79 . , K.N. Llewel1yn The Common Law Tradition Deciding Appeals (Boston 

196 ) 1960 . 

 . 816בע' , 14הערהלעיללונר,פרשת . 80

87 . . Labor v. American Sask & Door Co, 335 U.S ןסAmerican Federation 

557 ) 1949 ( 538 . 

5567דנ"פ . 82 /  33בפטקה , 443 ) 3 ( 2000עליוןתקדיןפורטם),(טרםמ'ינידריע 00
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המשי /הציבורבאמוןכפירההרהורי

צדקשעשייתומאחרצדק.משפטלעשותהואחייבשמירתואו

שהואהציבור,אמוןהריהשפיטה,מטרותבראשמקוםתופטת

שלהנאותלתפקודםהואחיוניזו,לעשייהוהמאיץהיוזםכביכול

להשתדלחייביםשהשופטיםכךעלשיחלוקמיאיןהשופטים.

כלליישםחייביםשהשופטיםחולקיןשאיןכשםצדקלעשות

דמוקרטי,במשטרהמקובליםהנוהגיםולפיהדין,לפימשימותיהם

חייביםבקיצור,השפיטה.ואמנותהשיפוטיתהאתיקהכלליכלולפי

אמוןלידילהביאהםאמוריםאשרהדבריםאותםכללעשותהם

ושמחטומךדהו,מאןאושהציבור,ביןבכךחייביםהםהציבור.

נאמנהשפיטהולשםלשמםבכךחייביםהםשלאו.וביןעליהם,

הציבורשאמוןבהנחהאפילוואולםבציבור.נפשותעשייתלשםולא

מטרהלהיותיכולהואאיןמופשט,רעיוןרקולאהואמוחשימושג

מתוכננתובלתיטפונטניתכתוצאה,לולצפותניתןאוליעצמה.בפני

אבדנואוהשגתואךהשופטים.שלהנאותהתפקודמןרצויה,אך

קיוםעצםלענייןמורידיםואינםמעליםאינםהציבוראמוןשל

כיאות.לתפקדהחובה

היאמיותרתהציבור""אמוןשלהקונצפציהכינראהכןעלאשר

מגופםהדעתהטחתידיעללהזיקעלולהואףהשפיטה,בשיטת

תורתהציבור""אמוןשתורתהטועןהראשוןאניואיןעניינים.של

 • 83כליללנטשההראויומןהמשפטבתורתזרונטעהיאשווא

הטכימהמןזהאמוןשנטישתכזכור,טוענים,הציבוראמוןחטידי

מתחתהמשוער)הבטיטרק(ולאהבטיטהטרתפירושההשיפוטית

למיןזקוקהאינההמשפטמערכתלדידי,ציבורי.כשירותהשפיטה

המשטרעלבנויההמשפטמערכתמליפול.אותהשיחזיקשכזהבטיט

להידרשיכולאשראוהמוכןאזרחאיןזהבמשטרהדמוקרטי,

טנקציהכלאועונשעליויוטלבטרםכדיןלהישפטזכותועללוותר

משטרהשלטון.עםאוחברועםבריבוכדיןלהישפטאואחרת,

רשותישאםרק"אפשריוהואהמשפטשלטוןמחייבדמוקרטי

השופט . 84ועצמאית"תלויהבלתיאובייקטיבית,חזקה,שיפוטית

שישכלארנק.ולאחרבלאלשופטלו"איןכיואמרוחזראמרברק

לשופטלוישאשרכלשאםאומר,ואני 8Sבו"הציבוראמוןזהלו

היאהלואלוישאוליחרבכלום.ולאלואיןהציבור,אמוןהוא

לוישאוליוארנקפטקיו.אתלקייםחייביםהכופההמבצעתהזרוע

המדינה.מאוצרהמשפטלמערכתהמוקצבהתקציבהואהלוא

הדברנכוןאמתלה.מובטחיםזהוגםזוגםדמוקרטיבמשטר

העלולגדרותשפרצהאי-אמוןשלתולדהציבורילחץלדמייןשניתן

אוכפייתםמכוחהמשפטבתיאתהמנשלתחקיקהלידילהביא

חבריביןשיששייתכןלצייןהוא(ומצערתלויהבלתיממעמדם

כזו).בחקיקהלתמוךהמטוגליםמדעתנבעריםפופוליטטיםהכנטת

המדינההאמיתית.הדמוקרטיההרטמשוםיהאשכזאתבחקיקה

הרואהאדםששוםחמט,למדינתותהפוךחוקמדינתלהיותתחדל

גםכזושמדינהלומרצריךואיןבה.לשבתירצהלאחוריןבןעצמו

אתולקייםליצורחייבתהיהודיתהמדינהיהודית.מדינהתהיהלא

להכירשלאצדק,משפטלשפוטהשופטיםיוכלובהםאשרהתנאים
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אמון),מבעלימחניפיםדבריםשוחדלא(אףשוחדלקחתולאפנים

בעליויתרומגדפיםמחרפיםמפנילאאישמפנילגורשלאוהעיקר

הקהל.דעתמפניולאוהשררה,הכוחאנשימפניולאהאי-אמון,

היאבישראלשופטשלהכשירויותשאחתדנאמקדמתהואדין

עין,בעלישיהיובזמןלבריותאהוביםיהיו"ובמההבריות.אהבת

 , 86הבריות"עםבנחתומשאןודבורןטובה.וחברתןשפלה,ונפשטובה

"הציבור",אוהבריותאהוביממילאהםשכאלהאנשיםלאמור,

מעיןהציבור.אמוןולהםלנומובטחשופטים,אותםנעשהואם

ניתןבזהכיוצאונאור.טובשופטשיהיה,שכזהשופטעלחזקה

לשופטממילאנתוניםהציבוראמוןאוהבריותשאהבתלומראולי

יושר,מובהקות:שיפוטיותבתכונותמצטיינתשאישיותודהאידנא

רחמנות,נדיבות,החלטיות,פתיחות,הגינות,נאמנות,לב,אומץ

וטובלנות,טבלנותמתינות,יפות,פניםוטברטובמזגחריצות,

אזהרהנאמנה.השיפוטמלאכתיעשהשהואעליושחזקהמשום

הריבבחירתם,יצליחואםהשופטים:אתהממנותלרשויותהיא

השופטיצטרךיצליחו,לאאםלשופט;מובטחיםוהאמוןהאהבה

יהיהתפקודומזלו,לושיאירויכולאמון.וללאאהבהללאלתפקד

 .בלעדיהםגםמצוין

כשאתההכבוד;אחרכרדיפהכמותההציבוראמוןאחרהריצה

עשויהואממנו,מתעלםכשאתה . 87ממךבורחרקהואאחריו,רץ

תמלאאלאמידותיו,ולמדודלהגדירושתוכללאאותך.להפתיע

הדמעורריםושדבריךריקבחללעודבשאינךטובהתחושהאותך

הציבורדעתאלבמבטהשיפוטמלאכתתעשהשלאובלדב"בציבור";

אלאאינההציבורשדעתפעםאמרניטשהאמונו.אחרתתורולא

וההימנעותהציבורדעתאחרההליכהלאמור,- 88הפרטעצלות

הואתתעצל!אלשכלית.התעצלותהיאעצמאית,דעהלךמליצור

אי-תלות,ךעצמאות,ךעללעולםתוותראלשופט.לכלהראשוןהצו

אלאנעשהרקלאשהצדקכךותפטוקתנהגאךהשיפוטית!חירותך

כלשהולציבורהיהשאילוכךותפטוקתנהגכול;לעיןנראהגם

ולאמונו.לאהבתוזוכההייתטוב,ושכלטעם

המגלםורעי,אחישמגר,מאירשללכבודואלהדבריםכתבתי

מופלאה.בשלמותשמנינו,השיפוטיותהתכונותאותןכלבאישיותו

הבריות.עלואהובורענן,דשןבשיבהינובעוד

83 . Handsley, supra note 17, at p. 199: "The very concept ... needs to be 

" dropped completely , הציבורלאמוןקוראתוהמחברת-" red herring " כלומר

 . lhid at p . 204השיפוט,שלאמיתיותמבעיותהזעתהסחת

הציבור".מאמון"הנהנית 6ו Oבעיו,הערהלעילבאיו,בפרשתברקהשופטלשון . 84

והארנקהחרבמשל . 970בעי , 6הערהלעילהציבור",ואמוןהעליוןהמשפט"ביתברק, . 85

 Baker v. Carr, (1961) 369 U.S . 186בפרשת, rFrank.fuו erהשופטמזברינלקח

." s authority is possessed ofneither the purse orthe sword וr267י "The cou 

ז.ב,סנהזרין,הלכותרמב"ס;יח-נ,טז,זבריס,טז-יז;א,זבריס, . 86

87 . 45 . Nicholson, sllpra note 7, at p : עלולההציבוראמוןאחרהרזיפה"עצס

המשפט".בבתיאמונואדבןליזילהביא

88 . 482 F.W. Nietzsche Menschliches Allzllmenschliches (1878) VIII . 


