במלאכת השיפוט .יתרו ,המחונן בכשרון של מנהלן שיפוטי ,מעלה בפני
משה חתנו הצעה להקמת ערכאות שיפוט שיקלו על מלאכתו של משה .כאן
איני בא להתעכב על המערכת השיפוטית והרכבה ,ולכן לא ארחיב את
היריעה .לענייננו מעניין לעקוב אחר תכונות נושאי המלאכה השיפוטית כפי
שמפרט אותן יתרו בהצעתו למשה? :׳ואתה תחזה מכל-העם אנשי-חיל יראי
אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי
המשים ושרי עשרת.ושפטו את-העם בכל עת״י .למרות שמדובר בדרישות
לא קלות ״אנשי חיל ,יראי אלוהים ,אנשי אמת ,שונאי בצע״ ,מסתבר כי
תכונות כאלה נדרשות משופט הדן בעניינים קלים ,שהרי יתרו ממשיר
ומציע כי ״את הדבר הגדול יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם״  .עינינו
הרואות שגם שופט הדן בעניינים קלים חייב להיות מצויד בתכונות הללו,
שאינן פשוטות כל עיקר .תיאוריה זו תואמת את ההשקפה ,שגם לה יש זכר
באותה פרשה ,לפיה האבחנה איננה דווקא בין עניין גדול לעניין קטן
מבחינת ההיקף הכספי ,אלא בין עניין קל לעניין קשה ,שכן יתכן שעניין
שכרוך בו שיעור כספי קטן עדיין יהיה קשה ביותר מבחינה משפטית .לכן
יתרו בהצעתו למשה מדבר על עניין קטן ועניין גדול ,ואילו משה ,בעל
ההשקפה השונה בסוגיה זו< מבחין בין עניין קל לעניין קשה )״את-הדבר
הקשה יביאון אל-משה״י(.
התורה מכילה הוראות רבות לגבי מלאכת השפיטה ,כגון ״ודל לא תהדר
בריבו״• או ״ולא תעשו עול במשפט״׳ ,אלא שכאמור אין בכוונתי לדון בדרכי
השפיטה או בשיטות השפיטה ,אלא אך ורק בתכונות הנדרשות משופט.
לפיכך די לומר כי ההוראות הללו מצביעות על היושר האינטלקטואלי ועל
אי תלותו של השופט ,ובפרט על מידת האובייקטיביות שבה עליו להיות
מצויד .לא רק שאסור עליו לשאת פנים לעשיר ,אלא שנאסר עליו גם להטות
את הכף לטובתו של אדם אך ורק על שום היותו עני .אך כאמור לא אתעכב
על הוראות המתייחסות למלאכת השפיטה ושיטותיה ,הוראות שדיין למלא
רשימה נפרדת ,אלא נעבור היישר לספר מלכים א׳ .כאן אנו מוצאים קטע
נפלא הכלול בתפילתו של שלמה:״ונתת לעבדד לב שמע לשפט את-עמך
להבין בין-טוב לרע כי מי יוכל לשפט את־עמך הכבד הזה״׳ .כדי שהשופט
יוכל לשפוט את העם כראוי עליו להיות מצויד ב״לב שומע״ ,היינו לא רק
שיהיה בעל ראש ,בעל כושר ניתוח אנליטי ואינטלקטואלי ,אלא שגם יהיה
אדם המסוגל לשמוע בלבו ,שיהיה הרגש מכוון צעדיו בצד השכל.
לגבי מידת היעילות הנדרשת משופט ,קיים כמובן הפסוק הידוע ״צדק
צדק תרדף״ » אד בצירו ראוי להזכיר גם את דברי הנביא ישעיהו :״שופט
ודורש משפט ומהיר צדק״*.
ולהשלמת התמונה לגבי מידותיו של השופט ,קטע קצר מתוך האחרון
שבספרי התנ״ך ,דברי הימים כ׳ .המלר יהושפט ממנה שופטים בארץ ונותן
להם הוראות :״ראו מה-אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי לה׳ ועמכם בדבר
משפט :ועתה יהי פחד -ה׳ עליכם שמרו ועשו כי-אין עם-ה׳ אלהינו עולה
ומשא פנים ומקח שוחד״״י .על השופט להיות ירא ה׳ ,ויראה זו היא המביאה
לאי משוא פנים ,להתרחקות מקבלת שוחר ולמניעת עוולה.
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מפעם לפעם מתעוררת מחלוקת בקרב ציבור יודעי דת ודין בסוגיית
המינויים לשפיטה ,ונשמעת בקורת על מינוי זה או אחר .אץ בכוונתי
ברשימה זו לנתח את שיטת המינויים ,ודי לציין כי לכאורה היא סבירה .אין
ספק כי יש לשאוף ולפעול לכך שיתמנו לשופטים האנשים הראויים לכהונה
רמה ואחראית זו.
השאלה שאותה אני מציג ,ואשר לגביה אנסה להעלות תשובות ולהשמיע
הרהורים הינה :מהן התכונות העיקריות והחשובות ביותר שצריך אדם מישר
אל להיות מחונן בהן ,על-מנת שתצלח דרכו כשופט? על מנת לתור אחר
תכונות אלה ,לגלותן ולחשוף אותן ,ערכתי סיור קצר במקורותינו ,בקרב
שופטים ,משפטנים ופילוסופים מאומות העולם וכן בעולם הספרות והשירה.
מאחר והידיעה קצרה ,הסיור חייב להיות קצר ותמציתי ביותר.
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הנדרשות משופט במקורותינו ,ובראש ובראשונה בספר הספרים .התוכנית
הראשונה להקמת מערכת שיפוטית ראויה לשמה מצויה בפרשת יתרו,
כאשר יתרו ,חותן משה ,נוכח בעומס העצום תחתיו כורע משה העסוק
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התנ״ך

Ml

מהתנ׳׳ר לתלמוד  -במסגרת
רשימה זו לא ניתן להביא סקירה מקיפה של דברי חכמי התלמוד על
התכונות הדרושות לשופט ,אלא יש להסתפק במספר אמרות הממקדות
ומרכזות סוגיה זו.
ריכוז ממצה של תכונות השופט מצוי במסכת סנהדרין :״א״ר יוחנן אין
מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה
ובעלי כשפים ויודעים בע׳ לשון שלא תהא םנהדרי שומעת מפי
המתורגמן״  .בראש ובראשונה חשוב להדגיש את החכמה .חכמה זו צריך
שיהיה בה קורטוב מחכמת שלמה< אד בעיקר ראוי שתהא זו חכמת חיים
המלווה בחוש הגיון בריא ,מה שנקרא בלע״ז קדמון םנס ,תכונה שמי שאינו
מצויד בה מוטב לו שירחיק עצמו ממלאכת השפיטה .בין התכונות שמונה
מסכת סנהדרין מדובר גם על ״בעלי זקנה״ ,ויש לציין כי גם אפלטון קבע
בשעתו כי ״אסור שהשופט יהא צעיר״  .ואולם ,אין הדברים אמורים דווקא
בגיל הביולוגי ,אלא על כך שלא ראוי כי השופט יהיה צעיר יתר על המידה
בשבילי החיים ובניסיון חיים .אמנם נקבע במקומות שונים כי בזמנו התקינו
כי כל מי שלא הגיע לגיל ארבעים ,אפילו הוא ראוי להורות ,לא ידון ולא
יורה מאחר שאין דעתו של אדם מיושבת עליו כראוי עד אותו זמה אר ההלכה
היא כי אם פלוני ראוי מכל הבחינות האחרות ,אין הגיל צריך לשמש מניעה
כי יכהן כדייף .
ובאותה מסכת אנו מוצאים תיאור נפלא על התחושה שצריכה למלא את
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4
לב השופט בשבתו לדין .חשוב ביותר שהשופט לא יראה במלאכתו עניין
שגרתי ואפור ,אלא עליו להיות בעל תכונה ואופי שיאפשרו לו להתייחם
לכר כאל מלאכת-קודש ,כשהוא מסוגל להתחיל את יום עבודתו כאילו הוא
מופיע במעין הצגת בכורה בכל יום ויום .טעמה של חרדת קודש זו ,בלווית
תחושת האחריות הכבדה החייבת לפעם בלב השופט מצויה בפיסקה הנפלאה
שכה מרבים לצטטה :״לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין
ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו״ .
מסכת סנהדרין גם מצביעה על תכונה חשובה נוספת של השופט ,והיא
תכונת הסבלנות .על השופט להיות ניחן במידה רבה של סבלנות ,כך שיעלה
בידיו להאזין לטיעונים של בעלי הדין ופרקליטיהם בלא לצאת מכליו ,חרף
העומס והלחץ המרובים בהם הוא נתון .וכף מצינו במסכת :״ואזהרה לדיין
שיסבול את הציבור עד כמה אמר רבי חנן ואיתימא רבי שבתאי כאשר ישא
האומן את היונק״•  .מידת סבלנות זו צריכה לסייע לשופט שלא להיתפש
למרה שחורה או ליאוש גם כשמופיעים בפניו בעלי דין קשים וטרחנים
במיוחד .תיאור נפלא על כר מצוי במדרש :״ונראה שבא ללמד שאף אם יקרה
שאחד מטריד ומצער את הדיין ומדבר קשות וגם מעיז פניו בו וכדומה מן
הענינים המטרידים ומצערים את הגוף ואת הנפש ,אל יאמר הדיין מה לי
ולצרת המשרה הזאת ,אניחנה ואפטר ממנה״ .
ואם מדברים על מידת הסבלנות ראוי להסיט לרגע את העין לעבר דברי
הפסיקה שלנו בשבח הסבלנות .בע״א  4 3 5 / 7 5 , 3 3 / 7 5איר טרמו בע״מ ואח׳
נ׳ אתרים ,אומר השופט ברנזון:
״שופטי ישראל ידועים בעושים את מלאכת השפיטה נאמנה .מן המפורס־
מות ,שהם נתונים בדוד כלל בלחץ של עבודה מרובה ,קשה ,מאומצת
ומורטת עצבים .הזמן קצר והמלאכה תמיד מרובה מאד .ובכל זאת ,יש
להתאזר בסבלנות הדרושה וביחס של כבוד לזולת'ובשום אופן אין להקריב
את הערכים הנעלים של עשיית משפט צדק על מזבח המהירות והיעילות.
וכבר אמרו חכמים :׳איזהו מכובד ,המכבד את הבריות׳..״ .
הדגשתי מקודם את החשיבות שביעילות השיפוטית ועשיית משפט מהיר,
אד הגמרא מדגישה כי היעילות אינה יכולה להתקיים בכל מחיר וודאי שלא
על חשבון עשיית הצדק ,זאת לומדים חכמינו במסכת סנהדרין מתיר פסוק
בישעיהו ,ואלה דבריהם :״אשרו חמוץ אשרו ריין שמחמץ )משהה( את דינו
)לפני שפוסק בו(״)תרגום ל י _ י׳ ׳(. 7
אחת התכונות העיקריות של השופט היא היכולת להעניק לבעלי הדין את
התחושה שאכן נעשה צדק בעניינם ,וזאת לא רק לגבי הצד הזוכה ,שבו ודאי
שמקננת תחושה זו ,אלא גם לגבי הצד המפסיד ,ושוב ממסכת סנהדרין:
״דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר וליזיל באורחא״ )מי שיוצא
מבית-הדין נטול גלימה ,שהפסיד בדינו ,יזמר זמר וילך בדרר ,שאף שהפסיד
 בדין הפסיד ונגמר העניין בצדקאתרגום שלי _ י ׳ ׳ ( , ! 8תכונה חשובה נוספת המהווה אבן יסוד בין התכונות הנדרשות משופט
היא ,כמובן תכונת הענווה .מאחר והשופט היושב על הכס חש עצמו מרומם
מעם ,מעץ אלוהים)ואכן הדיין קרוי ״אלוזדם״ בתורה  -״עד האלוהים יבוא
דבר שניהם״( ,בא התלמוד ומשמיע דברים קשים כלפי השופטים ,כנראה כדי
להפחית במקצת את מידת הגאווה הקיימת בהם .כר נאמר במסכת שבת:
״תניא רבי יוסי בן אליעזר אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא
ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני
ישראל..״  .ראוי שהשופט ידע כי חרף שבתו על כסא רם ונישא ,הרי בסופו
של דבר הוא משרת את הציבור ואין הציבור משרת אותו .תכונה זו של ענווה
גם מחייבת את השופט ליטול עצה והדרכה משופט ותיק ומנוסה הימנו בלא
שיראה בכר פחיתות כבוד כלשהי .
במסכת סנהדרין למדנו שהשופט חייב להיות חכם )״בעלי חכמה״( .על
תכונה הכרחית זו אנו למדים גם מדבריו של ר׳ שמעון בר יוחאי בםנהדדץ
ירושלמי ,אף כי כאן מושמעים הדברים על דרד השלילה:״ בריר רחמנא
דלינא חכים מירון״)ברור ה׳ שאיני חכם כדי לדון()תרגום שלי  -י׳ג׳( .
כבר ראינו שבצד הדרישה ל״לב שומע״ מצווה התורה שלא לרחם על
ה״דל בריבו״ ,ואף בגמרא אנו מוצאים פעמים הרבה כי מידת הרחמים אינה
תכונה טובה אצל השופט .כר מצינו במסכת כתובות :״אין מרחמין בדין״ .
שתי תכונות חשובות נוספות של השופט מתגלות במשנה במסכת אבות.
התכונה הראשונה מדברת על מתינותו של השופט :״הוו מתונים בדין״ .
פרשנות מעניינת לגבי תכונה זו מצויה במדרש ,וכף נאמר שם :״שאם בא דין
לפניר פעם אחת שתים ושלש אל תאמר כבר בא דין זה לפני ושניתיו
ושלשתיו אלא הוו מתונים בדין״• .
התכונה השניה מפורסמת וידועה ואף אותה מרבים לאזכר ולצטט :״אל
תעש עצמר כעורכי הדינץ״  .השופט אל לו להיות פרקליטו של צד זה או
אחר ,וייתכן שבאימרה זו מונח הבסיס לשיטה האדברסרית הנהוגה במקומנו,
לפיה אל לו לשופט לרדת לזירה וליטול לעצמו את מלאכתו של הפרקליט.
כנגד זאת מצויה שיטה הפוכה באותה מסכת ,וזאת בדבריו של שמעון בן
שטח האומר :״הוי מרבה לחקור את העדים והוי זהיר בדבריה שמא מתוכם

2

ילמדו לשקר״־׳ .

הרמב״ם

13

1

15

טרם נעבור ממקורותינו
לעולמות אחרים ,כדאי לעצור בדוד בכתביו של הרמב׳׳ם .הרמב״ם מרבה
לדרוש בסוגיה זו ,ואף כאן קצרה היריעה ואביא מאוצרותיו רק פיסקאות
אחדות .ראשית  -ריכוז התכונות שכל הרכב של שלושה צריף ?היות מצויד
בהן :״בית-דין של שלשה אף-על-פי שאין מדקדקין בהן בכל אלו הדברים
צריד שיהא בכל אחד מהן שבעה דברים ואלו הן .חכמה .וענוה .ויראה .ושנאת
ממון .ואהבת האמת .ואהבת הבריות להן .ובעלי שם טוב״׳ .
הרמב״ם היה כידוע רופא ,וכאשר הוא מתייחס לתכונות השופט הוא מציין
גם כי השופט צריר בעצם להיות בעל תכונות ושיטות של רופא:
״דרד כלל צריר שיהיה השופט כרופא בקי ,שכל זמן שיוכל לרפא במזונות
לא ירפא ברפואות ,אבל כשרואה שהחולי חזק ואי אפשר להתרפא במזונות,
ירפא ברפואות קלות קרובות אל טבע המזון ,כגון המשקים והמרקחות
המבושמות המתוקות; ואם יראה שהחולי יתחזק ,ואלו הדברים אינם מכניעים
2
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על הסונט להיות מצויד
נ״לנסומע״,היינו לאוק
סיהיהנעלואס,נעל
נוסו ניתוח אנליטי
ואינטלקטואלי,אלא סנם
יהיה אדם המטונללסמוע
נלינו,סיהיה הונס מנוון
צעדיו נצדהסנל

G. Williams Criminal Law (2nd ed.) (1961) 280.
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G. Williams The Proof of Guilt (London, 3rd ed., 1963) 26. 3 7 Mi
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A.T. Denning The Discipline of Law (1979) 7. 39
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1

אותו ואינם כנגדו ,יחזור לרפאותו ברפואות חזקות וישקנו רפואה משלש־
לת ...מן הרפואות המרות והרעות .כר השופט ,ישתדל לעשות פשרה; ואם
אינו יכול ,ישפוט בנחת ,וירצה בעל הריב בדברים רכים; ואם לא יוכל מפני
אכזריות אחד מהמריבים ושהוא רוצה להתגבר בעול וחמס ,יתחזק עליו
ויהדור רשעים תחתם״״. .

ו

רבנים ואדמורי״ם

המנה חסונה הודרסח
מהסונט היא .mwr
מאחוסהסונטחסעצם
מחמם 0ע,0נועץ אל1ה*,0
נאההלמורומסמיע
דנויםקסיםנלנ׳
הסוטים,נדי להנחיה
נמקצחאחמידההגאהה
הק״מחנהמ

אם במקורותינו אנו עומדים,
הרשוני להעלות כאן גם מספר דברי שפר מפי רבנים ואדמורי״ם .על טביעת
העין החדה והחכמה של השופט עמד רבי אריה ליב חריף)מגדולי התורה
ברוסיה במאה ה ,19-הידוע בכינויו ״רבי ליבוש חריף״( שהיה אומר על
הפסוק ״לא תכירו פנים במשפט״:
״דיין מומחה חייב להיות בעל טביעת עין חדה וחכם המבין דבר מתור
דבר ,כדי שבעלי הדין לא יוכלו להערים עליו בתכסיסי שקר ומרמה .וכיוון
שכך הוא ,עלול הדיין החכם והמנוסה לסמוך יתר על המירה על מראה עיניו
*־לומר בליבו :בעל דין פלוני נתכרכמו פניו  -הסמיקו או הלבינו שלא כדרך
הטבע  -משמע שהוא החייב ,ויריבו בדין הוא הזכאי .לכן מזהירה כאן התורה
את הדיינים והשופטים בישראל :׳לא תכירו פנים במשפט׳ -אינכם רשאים
להסיק מסקנות ולפסוק את הדין על-פי הבעות פנים וצבע הפנים של
בעלי-הדין ,אלא עליכם לקיים את הכתוב :׳שמוע בץ אחיכפ ,ושפטתם
צדק בין איש ובין אחיו׳)א׳ ט״ז( .תחילה אתם צריכים לשמוע את בעלי
הדין ,ולאחר חקירות ודרישות הנכם רשאים להוציא פסק-דין על יסוד
עובדות בדוקות ,וללא משוא פנים והסתמכות על הבעות פנים״.
תכונותיו החשובות ביותר של השופט לפי גירםת הגר׳׳א ,הגאון מוילנה,
הינן :״כי הדיין צריך להיות מופלג בשני דברים אלו :בתורה  -צריר להיות
בקי בכל חדרי התורה; ובענייני העולם  -צריך להיות פיקח בכל אופני
ערמומית כדי שיבין האמת״י .

בתהליך הרגיל של ביצוע תפקידיו השיפוטיים ,מציבה אותו בהכרח בטווח
פגיעתה של הביקורת״״ .אותו לורד קילמויר מדגיש גם את חשיבות מזגו
הנוח של השופט ,שיש לו חשיבות רבה מתר ממשפטן דגול ,אד קצר רוח,
ובלשונו:
"A kindly and patient man who is not a profound lawyer will make a
far better judge... than an ill-tempered genius'".

ביחס לכר שלא כל השופטים הם ענקי הרוח ובעלי תכונות גאוניות,
וכמובן שיש בהם גם אנשים אפורים ובינוניים ,מעניין להביא את התבטאותו
של הסנטור האמריקני מנבראסקה רומן הרושקה ,שאמר בנאום בפני הסנט,
בשנת ״ 970ודש הרבה שופטים ,אנשים ופרקליטים בינוניים וגם הם זכאים
לקצת ייצוג בבית -המשפט העליון .אי אפשר שיהיו שם רק ברנדייסים,
פרנקפורטרים ,קרדוזים ודומיהם״״.
לסיום נקודה זו יש לציין כי למעשה השופט ,ובעיקר שופט הערכאה
הראשונה ,אינו חייב להיות בקי בחוק .כבר נאמר על-ידי :Mauie J.
"Everybody is presumed to know the law, except His Majesty's judges,
who have a Court of Appeal set over them to put them right"".

ביחס לחובת השתיקה וההימנעות מהתערבות מופרזת מצד השופט במה
לך הדיון .מעניין לאזכר דברים מאלפים המצויים בספרו של גלנוויל ויליא־
מס:
"The classic advice to a newly appointed judge is that he should take a
sup of holy water in his mouth at the beginning of a case and not
swallow it until the evidence on both sides has been heard. Lord Hewart
said in the same vein that 'the business of a judge is to hold his tongue
until the last possible moment, and to try to be as wise as he is paid to
look'"".
8ג

ידועות לכל עשרת הדברות שיצאו מתחת ידיו של אדוארד דוויט לשופט
החדש:
1) Be kind.
2) Be patient.
3) Be dignified.
4) Don't take yourself too seriously.
5) Remember that a lazy judge is a poor one.
6) Don't be dismayed when reversed.
;) Remember there are no unimportant cases.
8) Don't impose long sentences.
9) Don't forget your common sense.
10) Pray for divine guidance.
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פ ס י ק ת יעגראלירנ
ו ל ד י מ י ר ס י ר ו ט ׳׳בנימין
נ ת ן קדדוזו״)(1938

בר אזכרתי מקודם קטע
מפםק-דינו של השופט ברנזון ,ולפני שאעבור לתור אחר תכונות נוספות
של השופט אצל אנשי משפט מאומות העולם ובספרות ,אציץ בקצירת
האומר מספר דברים שדליתי מהפסיקה הישראלית ,ואולי כדאי עוד קודם
לכן להזכיר את הוראות המגילה המדגישה את חשיבות צלילות הדעת של
השופט בשבתו בדין .זוכרים את ס׳  1812של המגילה :״לא יקרב השופט לדון
בשעה שדעתו משובשת מחמת דבר העלול לעכור את צלילות דעתו ,כגון
יגון ,דאגה ,רעב ותרדמה״.
על השופט להיות בעל כושר החלטה מהיר ועליו לזכור כי אין הוא יכול
להחליט שלא להחליט .כר מצינו מפי השופט אלון בע״א  3/77וולאפ
ברדרם קומודיטיס בע״מ נ׳ י׳ מילוא מפרק בנק א״י-בריטניה ואחי ,כי:
״ ..אילו היה הדבר לאל ידי הייתי מקים את אשר יעצונו חכמינו שמן
הראוי ולעתים ׳למד לשונר לומר איני יודע׳ )ברכות ,ד ,א(אר כידוע,
פריבילגיה זו אינה נתונה בידי השופט ,שהרי מלאר הדין עומד על גביו
ואומר לו  -פםוק״״י.
ועוד מדברי השופט אלון :״מותר השופט מבעל הדין המופיע לפניו הוא,
בעיקרו של דבר ,ביושרו ,בהגינותו ובאיזון שבשיקול-דעתר״.
והשופט משה זילברג מתייחם לתכונות השופט במלים נמלצות אלה:
״אין לר כהונה בישראל ,שממנה תידרש קוואליפיקציה אישית כה גבוהה
כמו כהונת השופט .מלך כי יומלר ,די לו בקירבה ביאולוגית אל העם -
׳שתהא אימו מישראל׳ .שופט כי יתמנה -.צריך שיצטיין ,נוסף על חכמתו
וידיעותיו ,בסגולות נפש רבות כשהסר הכל התמציתי הוא טוב לב ,אהבת
הבריות ,עממיות״״.

סונטנייחמ1ה...צ1יך
סיצטיץ1,וסן>עלחנמהו
ויריעוהיו,נס1ולוהונס
וחהנסהטךהנל
החמציהיהואטונלנ,
אהנחהנויוח,עממיוח

בין התכונות המודגשות כאן מצויה גם תכונת ההומור ,ואכן חשוב שיהא
השופט בעל חוש הומור מזה ובעל דמיון מזה .נאמר פעם על-ידי חכם אחד כי
״דמיון ניתן לו לאדם כדי לפצותו על מה שאיננו ,וחוש הומור כדי לנחמו על
מה שהינו״ .חוש ההומור חשוב על-מנת שלא יהפור השופט לטכנאי משפטים
מיובש ,אלא יהא מסוגל לרענן את מלאכתו ולהפרות את עצמו מרי פעם.
למטרה זו חשוב גם שיהיה אוהב קריאה ,לאו דווקא ספרות מקצועית טהורה
ומלומדת ,אלא גם ספרות יפה וכללית ,שכן עליו להיות בעל אופקים רחבים
ויבעל ידע בתכונות אנוש ,ולספרות עוד נגיע בהמשך הדרך.
כבר צויין שעל השופט להיות בעל כושר החלטה ,ומי שמותר לו להתלבט
אד ורק עד להגיעו לכלל החלטה .בלשונו של שומר המגילות הלורד ג׳סל:
w

"I may be wrong and sometimes am, but I am never in doubt" .

ובאותו הקשר מעניין לציין גם את דבריו של הלורד אלחץ:
"I always thought it better to allow myself to doubt before I decided,
than to expose myself to the misery after I had decided, of doubting
whether I had decidedrightlyand justly" .
40

תכונה חשובה נוספת היא היכולת שלא להתרגש יתר על המידה מכל
המחמאות שבהן מקיפים הכל את השופט ,ולהתייחם אליהן בהומור .בעניין
זה אומר השופט האמריקני הרולד מדינה:
"After all is said and done, we cannot deny the fact that a judge is
almost of necessity surrounded by people who keep telling him what a
wonderful fellow he is. And if he once begins to believe it, he is a lost
soul" .
41

והשופט האמריקני הדגול פליקס פרנקפורטר מדגיש שלוש תכונות להן
נזקק שופט של בית-המשפט העליון :של פילוסוף ,היסטוריון ונביא .
תכונת יסוד חשובה לאין ערוך היא שיהא השופט אוהב את הבריות.
לכאורה יש כאן פרדוקס מסויים ,שהרי השופט צופה באנשים בחולשתם,
כשהם חושפים את צדדיהם השליליים .הפילוסוף שופנהאור אמר פעם כי
״חכם הרפואה רואה את האדם בכל חולשתו ,חכם המשפטים  -בכל רעתו״״.
דבר זה עלול לגרום לכר שנפשו של השופט תחל לסלוד מהכריות ותהא גסה
בהם .לכן חשוב שתקנן בו תכונה זו של אהבת האדם ,אשר תדחה ותרחיק כל
סכנה של סלידה כזו.
חשוב גם שהשופט ידע לשמור על עצמאותו ולנווט את דרכו בחקיקה
ובפסיקה בלא חשש .במאמר הספד שפורסם ^ Timesעל ,sir George Jessei
שומר המגילות )מי שהיה שופט יהודי ראשון באנגליה( ,נאמר:
42

ו

עגופכוים בריטיים ואמריקאיים
משופטינו אנו לשופטי אומות
העולם .שופטים אנגליים ואמריקניים הירבו אף הם להתייחס לתכונות
הנדרשות משופט ,ואזכיר כאן אחדים מהם:
הלורד קילמויר האנגלי מדגיש את חשיבות תכונת השתיקה וההימנעות
מתגובה על בקורת צבורית שעל השופט להצטייד בה:
״השיקול המכריע  -לדעתי ולדעת חברי  -הוא החשיבות של שמירת
המערכת השיפוטית של המדינה בבידוד מן העימותים העכשווים .כל עוד
השופט שומר על שתיקה  -ניצבים המוניטין שלו לחכמה ולחוסר משוא פנים
איתנים ובלתי מעורערים .אולם כל התבטאות שלו בציבור^,פרט לזו הנעשית

"..Unlike the ordinary authority-monger, he was the master, not the
slave of precedents".

בעניין זה מאלפים גם דבריו של הלורד דנינג ,דברים השזורים לכל אורד
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The Quotable Lawyer, supra note 11, at p. 145.
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כתיבתו המשפטית:
A judge should not be a servant of the words used. He should not be a״
mere mechanic in the power-house of semantics. He should be the man
in charge of it. The time is not yet here, but 1 hope it is coming when
Judges will realise that the people who draft statutes, wills or contracts
cannot envisage all the things that the future may bring; that words are a
most imperfect instrument to express the mind of man, and that the
better role of a Judge is to be a master of words, and to mould them to fit
the purpose inhand - by way of implication, presumed intention or what
you will" .
44

סוקרטטסחיה מעורה
בכחי-המספט לנוכח
מספטוהמפורטם,מתיס
ארבע חכונוח ׳טור
סהסופט צריך להצטייד
כהן :היכולה להאזין
כאדיכוח ,להסיכ כחכמה,
לסקול כאופן מפוכח
וכצלילוח דעה ולהחליט
ללא מסוא פנים

השופט האנגלי אדי מעלה אף הוא ריכוז של תכונותיו העיקריות של
השופט ,בזו הלשון:
"It is of paramount importance that Justices of the Peace shall dischar
ge their duties on the Bench with efficiency, impartiability courtesy,
patience and a real desire to do justice".

דברים מאלפים על הגישה שבה על השופט לנקוט ביחסו לעורכי הדין
המופיעים בפניו ,אנו מוצאים בדבריהם של השופט האמריקני ג׳ון מרשל
והלורד צ׳נסלור הבריטי מ ן קופלי.
ג׳ון מרשל :תכונתו החיונית ביותר של השופט היא הכושר להתבונן ישר
בפניו של עורר-הדין במשר שעתיים ולא לשמוע מילה אחת ממה שהוא
אומר .
והלורד צ׳נסלור ג׳ון קופלי:
45

"It is a duty of Judge to make it disagreeable to counsel to talk
nonsense" .
44

לסיום הפרק הזה של דברי שופטים ואנשי משפט בריטיים ואמריקאיים,
ראוי להביא סיכום מאלף של תכונות השופט מפי השופט האמריקאי הדגול
לואיס ברנדייס ,המשווה את השופט ל״צדפה:
"The position of a judge has been likened to that of an oyster anchored
in one place, unable to take the initiative, unable to go out after things,
restricted to working on and digesting that which the fortuitous eddies
and currents of litigation may bring his way"".

רזפמי יוון ורומא

3

אן אני רוצה ברשותכם לחזור
לאחור ,ולאחר דבריהם של שופטים ומשפטנים אנגליים ואמריקאיים ,הבה
נאזין מעט למה שיש לפילוסופים ולהיסטוריונים היווניים והרומיים לומר
לגבי הסוגיה שלנו -
סוקרטם ,הפילוסוף היוני שהיה מעורה בבתי-המשפט לנוכח משפטו
המפורסם ,מדגיש ארבע תכונות יסוד שהשופט צריף להצטייד בהן :היכולת
להאזין באדיבות ,להשיב בחוכמה ,לשקול באופן מפוכח ובצלילות דעת
ולהחליט ללא משוא פנים .
אפלטון מתייחס לנושא גילו של השופט וקובע כי ראוי שהשופט לא יהא
צעיר ,שכן עליו ללמוד את הרע לא מתור נפשו שלו ,אלא מתוף התבוננות
ממושכת ותהיה ארוכה על קנקנו של הרע אצל אחרים .הנסיון והידע צריכים
להיות מדריכיו ,אד לא ההתנסות האישית׳  .דברים אלה מנוגדים לכאורה
למאמר חדל :״אל תדון את חברר עד שתגיע למקומו".
וההיסטוריון טקיטופ מציין כי השופטים מצויים במיטבם בתחילת דרכם
והם הולכים ומתדרדרים בחלוף הזמן .

״ פ ר נ ס י ם בייקון״)(1731

התקופה בה שימש כפרקליט ,ולאור זאת יבץ לליבם של עורכי-הדין
המופיעים בפניו .על הנטיה הרווחת בקרב שופטים לשכוח את עברם זה,
מספר לנו השיר הבא ,המופיע בקובץ של שירים סטיריים מעולם המשפט -
Short Memories
;How quickly the lovers their ladies forget
;How rare is the man who remembers his debt
 How soon are forgotten the folk who give aidHow little remembered, how seldom repaid.

48

,

4

;How quickly the rich man forgets he was poor
 How quickly the famous, that he was obscureHow very forgetful Judiciary are
Of the days when they first started out at the Bar"".

50

ה

ספרורנ ועזיררז

אמרנו קודם שראוי לו לשופט שלא להתערב יתר על המידה במהלר
הדיון* אף מאידר גיסא שופט שתקן מקשה ביותר על הפרקליטים ובעלי הדין
המופיעים בפניו ,אינם יודעים לאן הרוח נושבת ולאיזה כיוון עליהם לכוון
את דבריהם .גם בעניין זה כלול שיר חביב בקובץ האמור -

גיעה העת לעבור מעולמם של
השופטים ,המשפטנים והפילוסופים לעולם הספרות והשירה .עולם זה משו־
פע בתיאורים רבים ומגוונים של תכונות השופט ,ואף כאן אסתפק בהעלאת
אי אילו דוגמאות על קצה המזלג ממש.
נתן אלתרמן מותח בקורת נוקבת על השופט השמרן הפועל רק לפי
מלותיו המדוקדקות של החוק ,השופט שהינו ,כפי שראינו ,לא השליט
במילת החוק ,אלא העבד:
״תמיד שמעתי מדברים בלי סוף כי השופט רק צדק,צדק רק ירדוף ואל לו
מן החוק לסטות ימינה-שמאלה ולו גם העולם ירד כולו שאולה״ .
אחת מתכונות היסוד של השופט הינה הפיכחות ,צלילות הדעת והמחשבה,
מכאן כנראה הבטוי המפורסם שמקורו מופיע ,כפי הנראה ,בכתביו של סופר
אנגלי נודע ששימש בשעתו גם כשופט שלום -

The Silent Judge
"How very wise His Lordship looks
Surrounded there with weighty books:
He sits as silent as a Sphinx,
And no one knows just what he thinks.

And when he nods his learned head
Do not, I pray you, be misled,
And think the point a good one that
His Lordship quietly nodded at.
It doesn't mean a single bit
That he has thus agreed with it,
He'll nod again, as like as not,
When your opponent says it's rot.

"I am as sober as a Judge"".

תיאור סאטירי נוקב המצביע על הקשר שבין בטנו הרעבה של השופט
לבין גזר -דינו ,מצוי ביצירתו של המשורר האנגלי הנודע אלכסנדר פופ:
"The hungry judges soon the sentence sign,
And wretches hang that jurymen may dine"'.
1

)מזכיר את המגילה  -שהשופט לא יהיה רעב(
שופט העולה על כס השיפוט ראוי לו שלא ישכח את כור מחצבתו ,את
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He smiles, in a deceptive way,
At witnesses throughout the day:
And at the end - to their surprise,
He'll say they told appalling lies.
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