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 מוסרית; באופן מיוחד יוכל ד״ר ביילין לתרום במסגרת תפקידו
 בתחומים של שוויון בין כל אזרחי המדינה, הגברת השמירה על
 שלטון החוק ויישום עקרונות של צדק לכול. לקידום מטרות אלה
 יהיה עליו לפעול בתחום החקיקה ולהפעיל את מלא השפעתו
 בממשלה ובכנסת להשלמת מסכת החוקים החיוניים לכל מדינה
 דמוקרטית. באותו עניין מחויב הוא אף לעמוד על המשמר ולהדוף
 כל ניסיון פופוליסטי להחדיר לספרי החוקים שלנו חוקים שמקומם

 לא יכירם בייחוד לא במדינתנו.
 ד״ר ביילין נכנס לתפקידו בתקופה העשויה להוות נקודת מפנה
 בתחום תפקודה של מערכת בתי המשפט. על פי מבנה החוק
 הקיים, שיטת המשפט שלנו נוקטת בגישה דואלית בתחום מערכת
 בתי המשפט כך שבנושאים רבים חייב להתקיים שיתוף פעולה
 והסכמה של נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים. ד״ר ביילין
 מגיע למערכת ״מבחוץ״ והוא יכול להפוך זאת ליתרון, מאחר
 שבתי המשפט נועדו לשרת את האזרחים ושיטת המשפט צריכה
 לעלות בקנה אחד עם מטרה זו. לשם כך יש לאפשר לשופטים,
 בערכאותיהם השונות, למלא את תפקידם בדרך הטובה והיעילה
 ביותר לטובת אזרחי המדינה. הגיעה העת לבדוק מחדש את כל
 חלקיה של ״מכונת הצדק״. ייתכן שיימצא כי חלקים מסוימים
 הנם ישנים ומיותרים ודאי שצריך להביא בחשבון את החידושים
 הטכנולוגיים של העת החדשה. בשטח זה כבר נעשה צעד אחד על
 ידי ועדת השופט אור בתחום המבנה וחלוקת הערכאות לדרגותיהן
 שהמלצותיה נבחנות עתה. בה בעת חשובה לא פחות היא בדיקתה
 מחדש של השיטה המשפטית על פיה פועלים השופטים, להבדיל
 מקביעתם של בתי המשפט השונים בהם יכהנו השופטים וחלוקת
 הסמכויות שיוענקו להם. כאמור, בדיקה כזו צריכה לשים לנגד
 עיניה את המטרה העיקרית בתחום השלטת הצדק ושלטון החוק,
 היא השירות לציבור. ייתכן וניתן לפתור חלק ניכר מהמחלוקות
 בצורה אחרת ־ טובה ומתאימה אף היא - מחוץ לבתי המשפט.
 כך גם יש לשקול פעם נוספת אם לא מן הראוי לשתף את עורכי
 הדין במלאכה זו, בנושאים מסוימים ועל פי כללים המתאימים
 לעניין, והרשימה עוד ארוכה. אפשר ודווקא שר משפטים שבא
 ״מבחוץ״ ייטיב לפעול בתחומים אלו ולערוך את הרפורמות

 הנדרשות.
 עיני הציבור כולו נשואות עתה אל ד״ר ביילין בתקווה כי יביא
 לשינוי, ייעול ושיפור בכל התחומים המסורים לתפקידו ולסמכותו.

ו המשפטים  ש
 ^!/ך^ עם כינונה של הממשלה החדשה נבחר ד״ר יוסי
 ״ ביילין לכהן כשר המשפטים. הציבור כולו מאחל
 לו כי יצליח בתפקידו וברכה מיוחדת שלוחה לו על ידי חברי

 הקהילייה המשפטית.
 מעמדו של שר המשפטים בישראל אינו דומה למעמדם של יתר
 חברי הממשלה. בעיני הציבור אין הוא נתפש כמי שתפקידו
 ועיסוקו, לא כל שכן השפעתו, בתחום המצומצם ובמסגרת המוגבלת
 של משרדו. אדרבא, במידה רבה ובתחומים רבים שר המשפטים
 הוא שיוצק ומגבש את דמותה של הממשלה כולה על ידי עמדותיו,
 מעשיו ופעולותיו. אליו נשואות עיני כל לבחון את דרכה של
 הממשלה ושריה ואת אמות המידה הערכיות והמוסריות המשמשות
 נר לרגליהם. בנושאים אלה מן הראוי שחברי הממשלה יעניקו
 משקל יתר לעמדותיו ואף יתייעצו עמו במגוון נושאים שבתחום
 משרדיהם. על שר המשפטים להיות ער למעמדו זה. תפקידו מטיל
 עליו אחריות נוספת משום שתדמיתה של הממשלה כולה, לפחות
 בנושאים הערכיים והמוסריים, תלויה באמון שהציבור ייתן בשר

 המשפטים.
 ד״ר יוסי ביילין אינו נושא באמתחתו תעודת עורך דין. שרי
 המשפטים הגדולים באמת בהם התברכנו בעבר הוכיחו כי תכונותיהם
 האישיות הן החשובות והן הקובעות. מכל מקום ודאי שד״ר ביילין
 לא ירצה להידמות לשר משפטים שזהותו ותרומתו למערכת
 המשפט התמצתה בנשיאת רשיון לעריכת דין. מבחינה מסוימת
 טוב הדבר שד״ר ביילין אינו עורך דין כיוון שכך לא יידרש לעסוק
 בנושאים המסורים כולם בידי היועץ המשפטי לממשלה ושבהם
 נדרשת הכשרה משפטית מקיפה ומעמיקה. חלוקת הסמכויות בינו
 ובין היועץ המשפטי לממשלה מעידה על כך שתחומי פעילות

 משרד המשפטים הם אחרים.
 השר יוסי ביילין מביא עמו לתפקיד שר המשפטים תכונות
 וסגולות החייבות להתקיים בכל אדם ואדם כולל חבר ממשלה,
 קל וחומר בשר המשפטים כמו יושר אישי, טוהר מידות וגישה

 1 * יושב ראש המערכת וחבר ועדת ההוראה של בית הספר למשפטים של
 המכללה למינהל.
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 ד״ר יוסי ביילץ ד ״ר שלמה כהן

 בחירתו של ד׳׳ר שלמה כהן לראש

 לשכת עורכי הדין מעידה שציבור

 זה והציבור בכלל, שואף לראות

 את הלשכה הולכת בדרך חדשה.

 במסגרת זו חזקה ^גל ראש הלשכה

 שיידע לא רק לתקן עיוותים

 קודמים, אלא גם ליזום ולחדש

 פעולות ותכניות בתחומים נוספים

 לטובת מערכת המשפט כולה

גלת בהכנת  והשבעתו לכהונת השפיטה. השיטה באירופה דו

ע ד  ובהכשרת המועמדים לשפיטה במשך תקופה ארוכה. אם נ

 לאמץ בצורה נכונה המתאימה לחלקיה האחרים של שיטת המשפט

כל להשיג בעת ובעונה אחת ו  בארץ, את הגישה האירופאית, נ

 מטרות רבות וחשובות: הכשרה מקצועית לשפיטה ובמסגרתה לא

 רק רמה גבוהה וידע בניהול המשפטים, אלא גם לימוד כללי

 התנהגות כלפי עורכי הדין, העדים והצדדים למשפט. הכשרה כזו,

 שתינתן לעורכי הדין, בין אם לאלה המבקשים בעתיד להיות

 לשופטים ובין אם לאלה המבקשים לרכוש השכלה כזו לשמה,

 תוכל לתרום לא רק לשופטים בעתיד, אלא גם לציבור עורכי

 הדין שאף לו דרושים השכלה וידע בתחום מערכת השפיטה. יחסים

 טובים ותקינים בין עורכי דין ושופטים צריכים להיות מבוססים

ל הידע ע ל אחד מהם ממלא והבנתו ו כ ל הכרת התפקיד ש  ע

 וההכשרה שיש להעניק בתחום השפיטה לכל מי שמעורב וממלא

 את תפקידו במסגרת זו.

 בעניין זה כבר עשה מעשה ראש לשכת עורכי הדין לשעבר,

 עורך הדין מנחם ברגר, שנקט ביוזמה, ופנה למכון להשתלמות

 שופטים שעל יד בית המשפט העליון. מכון זה ־ ושמו מעיד עליו

- מיועד לשופטים ואילו עורך הדין מנחם ברגר הציע לקיים

 השתלמות בת שבוע ימים לעורכי הדין המועמדים לשפיטה. הלכה

 למעשה מתקיימות השתלמויות כאלה מזה כמה שנים. אולם התחלה

 טובה זו תובעת המשך פעולה והגיעה העת ליוזמה מחודשת מצד

 לשכת עורכי הדין לקיים ־ במקביל להשתלמויות הנערכות לעורכי

 הדין ־ השתלמויות רחבות ומקיפות, במשך חודשים רבים, לעורכי

 הדין המעונינים בכהונת שפיטה.

 הכשרה יסודית לכהונת השפיטה של עורכי הדין המעונינים

 בכך, יכולה גם לתרום ולחזק את דרישת הלשכה כי יינתנו לעורכי

 הדין תפקידים נוספים של שפיטה. כבר היום משמשים עורכי דין,

 במסגרת ועדות וגופים שונים, בתפקידים מעין-שיפוטיים, אולם

 ניתן להרחיב מסגרות אלה ולהטיל עליהם גם תפקידי שפיטה

 ממש כגון בבתי המשפט לתביעות קטנות.

 בחירתו של ד״ר שלמה כהן לראש לשכת עורכי הדין מעידה

 שציבור זה והציבור בכלל, שואף לראות את הלשכה הולכת בדרך

ל ראש הלשכה שיידע לא רק לתקן  חדשה. במסגרת זו חזקה ע

 עיוותים קודמים, אלא גם ליזום ולחדש פעולות ותכניות בתחומים

 נוספים לטובת מערכת המשפט כולה.

 ואש לשנת עורב• הדן בישראל
 ביום 14.7.1999 נבחר עורך הדין ד״ר שלמה

 כהן לראש לשכת עורכי הדין בישראל. ראוי הוא

 שהאיחולים להצלחתו בתפקיד חשוב זה, יבטאו לא רק את משאלת

 לבם של עורכי הדין, אלא גם של הציבור כולו.

 בחירתו של ראש הלשכה הנוכחי לא באה לבטא אך ורק את

 הרצון להחליף עורך דין אחד בעורך דין אחר. אכן לזכותו של

 ד״ר כהן עומדת הן אישיותו והן התמסרותו במשך שנים לא מעטות

 לפעולה לטובת ציבור עורכי הדין. אולם יש להדגיש כי בחירתו

 נועדה לבטא את רצונם של עורכי הדין ב״דרך חדשה״, להבדיל

 ממטרה צנועה יותר של איש חדש.

 גם ד״ר שלמה כהן רואה באור זה את פני הדברים. בדברים

 שנשא בטקס פתיחת שנת המשפט (ואלה אף התפרסמו לאחרונה

 בביטאון לשכת עורכי הדין - גיליון מס׳ 10 מחודש נובמבר 1999)

 ציין ראש הלשכה כי אנו עומדים בפתחה של תקופה חדשה ושל

 ״דרך חדשה״(כותרת המאמר בגיליון הלשכה הנ״ל<, ואף פירט

ל ציבור עורכי הדין להתמודד עמם  את הנושאים והיעדים אשר ע

 בשנים הקרובות. אכן יש בדברים אלה תכנית רחבת היקף

ל  שהגשמתה תביא לשינויים חיוביים במערכות המשפט, וחזקה ע

ל כדי להגשימה.  ראש הלשכה שיידע לפעו

 בין היתר אמר ראש הלשכה כי ״במקביל, אנחנו מקווים לפתוח

 דף חדש ביחסי פרקליטים-שופטים. כבר פתחנו בהידברות ישירה

 עניינית, מקצועית, כנה וגלויה בינינו״. לכאורה, למשקיף מן

 החוץ, נראה הדבר מוזר כי תתקיים בין הפרקליטים והשופטים

 מערכת יחסים בלתי תקינה, שהרי השופטים מתמנים ובאים מבין

 עורכי הדין. עורכי הדין בבוא היום יהיו לשופטים, ואילו השופטים

 היו עורכי דין. רושמי הרשומות אף ייזכרו כי כבר היו מקרים

 בהם עורך דין נתמנה לשופט, לאחר מכן חזר לעסוק כעורך דין,

 ומאוחר יותר חזר ונתמנה שוב לשופט. אולם במציאות התופעה

 קיימת ואין צורך לומר כי ברכה רבה טמונה בשיפור היחסים

 אליה שואף ד״ר שלמה כהן. להשגת מטרה זו, ואולי גם מטרות

 נוספות, ברצוני לחזור ולהעלות הצעת תכנית להידוק הקשר בין

 מקצוע עריכת הדין וכהונת השפיטה, כמוסבר להלן.

 שופט אחד בארצות הברית התבטא פעם ואמר כי עורך דין

 הופך לשופט תוך שלוש דקות, הכוונה לזמן הדרוש להצהרתו
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