
 האקדמיה המשפטית והמערכת
 השיפוטית נתקלות בקשיים דומים. הן
 אמורות להשלים זו את זו. לא תמיד זה

 קורה והתוצאה אינה מעודדת

 בית המשפט והאקדמיה
ס ו ר ע ג ש ו ה ט י פ ו ש : ה ת א  מ

 שכתבתי לא זכו לכל זכר בפסיקת בית המשפט העליון, הרי
 שאותה רשימה צנועה תפשה לה מקום של כבוד בפסקי הדין של
 שלושה מהשופטים כאשר הנשיא דאז, הנשיא שמגר, מתייחס אלי

 בהקשר זה כאל ״המחבר המלומד״.
 שעה שאני מהרהר בבעיות הפוקדות את האקדמיה מזה ואת
 המערכת השיפוטית מזה, המסקנה היא כי שתי המערכות הללו
 נתקלות בקשיים דומים, אם לא זהים. כוונתי לכך שקיימת סתירה
 רצינית בין כותלי האקדמיה מכאן ובין כותלי בתי המשפט מכאן
 בכל הנוגע למגמות הרצויות בתחום החינוך האקדמי המשפטי

 כמו בתחום הדיון והכתיבה המשפטיים המעשיים.
 האקדמיה מטרתה, לכאורה, לאפשר לסטודנטים הבאים בשעריה
 לרכוש דעת לשמה. והנה, מסתבר כי דווקא האקדמיה לא טרחה
 שנים רבות להרחיב את האופקים של הסטודנטים למשפטים,

 1 3 א׳ קלימה שופט בחסד(תשנ״ג) 232.

 41 י׳ אנגלרד ״הרהורים על הפקולטה למשפטים״ משפטים יב (תשמ״ב) 217.
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! פתח הדברים ראוי לציין כי לבתי המשפט יחס של ן ^ — 
י כבוד והערכה, לעתים עד כדי סגידה, למאמרים 0 
 אקדמיים. בדידי הווה עובדה הממחישה זאת המחש

 היטב.
 יום אחד, היה זה בעת שדנתי במשפטים בתחום
 המעמד האישי, פרסמתי בכתב העת הפרקליט׳ רשימה קצרה
 בנושא סמכות הדיון בתיקי מזונות של בני זוג מוסלמים. אודה
 ולא אבוש כי מדובר היה ברשימה קצרה ובלתי מעמיקה שהיה
 עלי לכותבה בחטף, משום שעמדו לפרסמה בגיליון שעמד לצאת
 לאור תוך זמן קצר. זמן לא רב אחרי פרסומה של רשימה צנועה
 זו, ניתן על ידי בית המשפט העליון בהרכב של חמישה שופטים
 פסק דין מקיף בסוגיה האמורה, הלא הוא ע״א 250/83 עומרי
, זועבי2. ואז הסתבר לי כי בעוד שפסקי דין מעמיקים ומורכבים  נ

 I * שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב.

 II י׳ גרוט ״הערות לטמכות בית המשפט המחוזי בעניני מזונות של בני-זוג
 מוטלמים ונוצרים״ הפרקליט לד(תשמ״א) 258.

 21פ״ד ״ד לט(2) 113.

 בית הספר למשפטים
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 בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל בראשל״צ

 ... מן הראוי שיהיו לנו שופטים
 בעלי שאר רוח, שופטים שיעשו

 את מלאכתם מתון יישוב
 הדעת... שופטים שתחום

 התעניינותם לא יוגבל לתחום
 המשפטי לבדו... מצד שני, בלחץ
 ובעומס שבו נתונים השופטים...

 אין הם יכולים ליהנות
 מ״המותרות״ הללו

4 4 4 

 השאיפה המופרזת ל׳מעשיות׳ היא קטלנית להסתכלות ביקורתית.
 הרצון להסתדר בתוך הקיים, להשתלב לתוך ההווה, אינו עשוי
 לקדם את ההבנה המעמיקה של המציאות עצמה.. כלים חשובים
 להכרת המציאות המשפטית והערכתה הם ההיסטוריה של המשפט

 והפילוסופיה של המשפט״7.
 אז נכון שמרבים לדבר בשבחי ההתמקצעות, על ספציאליזציה,
 לנוכח ריבוי המידע והחומר בכל תחום ולגבי כל סוגיה. כיום אין
 עוד רופא כללי, אלא יש רופא מומחה לתחום הספציפי. אך ללא

 הרקע הכללי הרחב יותר, נוצר כאן מום כבד הטעון ריפוי.
 לכן חשוב שהאקדמיה תכשיר אנשים להיות לא רק טכנאי
 משפט, אלא גם מהנדסי או הוגי משפט, כך שגם עורך דין ועוד
 יותר שופט יהיו בעלי רקע רחב יותר, ולא תהיה השתאות ותדהמה
 כאשר אני מזכיר באולם בית המשפט שם של סופר או של משורר.
Learned בהקשר זה ראוי לצטט דברים שאמר פעם השופט הנודע 

:Hand 
"I venture to believe that it is as important to a judge called 
upon to pass on a question of constitutional law to have at 
least a bowing acquaintance with Acton and Maitland, with 
Thucydides, Gibbon and Carlyle, with Homer, Dante, 
Shakespeare and Milton, with Machiavelli, Montaigne and 
Rabelais, with Plato, Bacon, Hume and Kant, as with the 
books which have been specifically written on the subject"8. 
 אגב, התופעה של משפטנים בכלל ושופטים בפרט כאנשים
 נעדרי אופקים רחבים יותר היא תופעה די נפוצה בעולם

 האנגלו-אמריקני. מספר דוגמאות:
 לורד Eidon ־ הודה כי אין לו כל ידע בספרות ובמבנה ספרותי,

.  שכן במשך שנים רבות קרא רק ״briefs״9
.1  o. w. Holmes ־ לא קרא עיתונים0

 סר Edward Coke ־ מעולם לא ראה הצגת תיאטרון ולא קרא
 מחזה11.

 ומאידך גיסא הלורד Copley, שהיה לורד צ׳נסלור, היה מודע
 לכך שראוי כי השופטים יהיו בעלי אופקים רחבים. משום כך דאג
 שלא להעמיס על השופטים עומס יתר כדי שלא ייהפכו לעבדים
 של הצד הטכני של המקצוע ותהיה להם האפשרות לעיין בספרות

. 1  כללית2
Law sharpens a man's mind by :וכבר נאמר על מדע המשפט 

.narrowing it 
 עד כאן הפן האחד. מהצד השני אי אפשר לשכוח כי המערכת
 השיפוטית, להבדיל מהאקדמיה, עוסקת בסופו של דבר בפתרון
 סביר לסכסוכים מעשיים ויומיומיים. הלקוחות שלנו מצפים בדרך
 כלל לשירות מהיר, יעיל וטוב והנימוקים המעמיקים לפתרון
 שהגענו אליו אינם מעניינים אותם. בגמרא מצוי תיאור נפלא של
 בעל־דין היוצא מבית־הדין בתום משפטו: ״דאזיל מבי-דינא שקל

Pannick, ibid, at p. 38. 101 

Pannick, ibid, at p. 38. I l l 

Pannick, ibid, at p. 189 121 

 ובשל כך מאכלסים את תחומי המקצוע אנשים שהם לעתים רבות
 מדי, לטעמי, צרי אופק ומוגבלים בכל הנוגע להשכלה כללית
 רחבה. למעשה מרבית הסטודנטים מגיעים לפקולטה למשפטים
 לא כדי לרכוש דעת תיאורטית, אלא בדרכם לקבלת רשיון לעריכת
 דין. תיאור ספרותי מאלף למצב זה מצוי בספרו של הסופר
 הצ׳כי הנפלא איבן קלימה - שופט בחסד3 המביא מדבריו של

 סטודנט למשפטים לאמור:
 ״כך קראתי ספרים שונים ומשונים ששמותיהם ומחבריהם כבר
 נשכחו מלבי מזמן, אבל ביניהם גם ה׳לויתך עתיק היומין של
 הובס, בהוצאה מימי המלחמה האחרונה, ׳תיאורית המשפט׳ של
 וייאר, ה׳מבוא לעיון במתודות המשפט׳ של קאלאב ו׳ביקורת
 התבונה הטהורה׳ של קנט, וכן ׳החטא ועונשו׳ של דוםטוייבםקי,
 שכנראה מישהו חשב אותו לחיבור משפטי; אף כי ספרים אלה
 לא היו מבוקשים בידי איש. לשם מה ייזקק מישהו להרהורים
 בתורת המשפט הטהורה או בנורמה המשפטית העליונה, למי היה
 זמן להתעסק בהישגים הנפלאים, אבל המופשטים, של רוח האדם

 בתקופה שבה נדרשו ידיעות אחידות לחלוטין?״.
 על הסתירה הזו ועל הדילמה הזו בתחום האקדמיה, משמיענו
 דברים מאלפים איש האקדמיה, שכיום יושב על כס השופט, הלא

 הוא פרופ׳ יצחק אנגלרד4.
 ראשית הוא מצטט מדבריו של הסופר טולסטוי לסטודנט
 למשפטים: ״כל מה שמכונה ׳מדע המשפט׳ הוא ביסודו שטויות
 והבלים הכי גדולים... אין עוד תחום בו עזות המצח, השקר
 וטפשות בני האדם הגיעו לדרגה כזאת...קאנט אומר שהפטפוטים
 בבתי הספר הגבוהים לעתים אינם אלא הסכמה להתחמק משאלה
 קשה על־ידי משמעויות משתנות של מלים״הפטפוט של המלומדים
 על המשפט תכליתו הנוספת היא להצדיק עוול קיים״5. ובהמשך

 הוא מנתח את הבעיה האמורה:
 ״חינוך משפטי הוא אפוא הקניית השכלה. אך השאלה הגדולה
 היא איזו השכלה - האם עיונית או מעשית? לימוד המשפט אינו
 מכוון להכרה מדעית גרידא, אלא לפתרון בעיות מעשיות. יישוב
 הסכסוך הממשי בין היריבים אינו ענין עיוני התלוש מן המציאות.
 לקשר זה של המשפט עם המציאות האנושית שני היבטים שונים:
 החלת המשפט דורשת הכרת המציאות הזאת. אולם, מציאות זו
 אינה זהה עם עולם המשפט, עם עולם הנורמות.... הכרת המציאות
 היא המושא של מדעים אחרים, מדעי החברה, מדעי הרוח ואף
 מדעי הטבע. מכאן הבעיה הגדולה של השלמת לימודי המשפט
 בעזרת מדעים אחרים והצורך בגישה בין מקצועית לבעיות

 האקטואליות של החברה האנושית.
 ... האם הוראת הפקולטה מכוונת להכשרת משפטנים או להכשרת

 עורכי־ דין?״6.
 ובהמשך ־

 ״גישה מדעית היא בראש ובראשונה גישה ביקורתית. אך

 71 שם, בע׳ 225.
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 למדעי הרוח והחברה. לדעת פרופ׳ מאוטנר, אחת התוצאות מהליכה
 בנתיב הערכיות בחינוך האקדמי תהא פיתוח ביקורת עניינית
 ופורייה על הפסיקה המשפטית, לעומת ההגנה הכמעט מוחלטת
 על פסיקה כזו בקרב אנשי האקדמיה כיום. הדבר גם יביא בעקבותיו
 יחס של ריחוק מסוים כלפי הרשות השופטת שהנה רשות מרשויות

 המדינה.
 ניתנת האמת להיאמר כי גם המערכת המשפטית החלה זה מכבר
 לפסוע בתלם האמור של גישה ערכית, וזאת עוד משנות השמונים.
 הדברים ידועים ולמותר להביא דוגמאות מהפסיקה להמחשת גישה

 זו. אציין רק מספר דברים שנאמרו באחרונה:
 נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרן ברק בדבריו בטקס

 השבעת שופטים חדשים ביום 9.3.99, אומר:
 ״טוענים כי עלינו להימנע מלתת ביטוי לערכים, שכן ערכים
 הם מעניינו של המחוקק. טיעון זה מבוסס על חוסר הבנה במשפט
 ובדמוקרטיה. משפט הוא ביטוי לערכים. אם לא נידרש לערכים-
 לא נוכל לתת ביטוי לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
 ודמוקרטית... אם לא נידרש לערכים לא נוכל לשפוט משפט
 צדק... אדם המבקש מבית המשפט להימנע מהכרעות ערכיות,

 פוגע במהותו של המשפט ובלב ליבה של הדמוקרטיה..״17.
1 מציין השופט , ראש המטה הכללי8  בבג״צ 1284/99 פלונית נ

 טירקל בפסק דינו כי:
 ״אם מבקשים אנו להיות מדינה למופת, חברה שהיא אור לגויים
 ועם סגולה, עלינו לזכור־ כפי שהיטיב לומר זאת השופט מ׳

 זילברג:
 ׳המוסר הוא בסיסו האידיאולוגי של החוק, והחוק הוא הלבוש
 החיצוני, הקונקרטי של חלק מעקרונות המוסר המופשט--־
 הוראות החוק הן- בעיני המחוקק - הכסות המוסרית המינימלית
־ האידיאל הנכסף הוא ־  הדרושה והנדרשת מכל אזרח ואזרח -
 שיהיו־-חופפים זה את זה לכל היקפם, כמים לים מכסים׳(מ.
ל תלמוד >תשכ״ד< עמ׳ 66-67) (ההדגשות  זילברג, כך דרכו ש

 במקור ־ י׳ ט׳).
 בסיס אידיאולוגי זה הוא התשתית שעליה עומדת אכיפתן של

 נורמות משפט המגלמות ערכי מוסר על ידי בתי המשפט״19.
 על כך יש להוסיף כי בסופו של דבר חלק נכבד מבית המשפט
 העליון הנו כיום ״סניף״ של האקדמיה, כאשר ההפרדה בין
 המערכת המשפטית לבין האקדמיה כמעט ואיננה קיימת. מי מכהן
 היום בראש הפירמידה? פרופ׳ ברק, פרופ׳ זמיר, פרופ׳ אנגלרד,
 ד״ר חשין ועוד. השופטים מוציאים מתחת ידיהם פסקי דין ארוכים
 וסבוכים שהנם למעשה מאמרים אקדמיים מעמיקים, הכוללים
 את השפה והז׳רגון האקדמיים, אשר לעתים קשה לדלות מתוכם
 את הרציו. קושי זה קיים לא רק לגבי בעלי דין הדיוטות, אלא
 גם לגבי משפטנים ואפילו שופטים וכמובן שהדבר מקשה ביותר
 על כל מי שחפץ לפלס את דרכו בעולם המשפט. גישה זו קונה
 לה שביתה לא רק בקרב שופטי בית המשפט העליון. כמעט כל
 שופט מתחיל חפץ להוכיח את עצמו ולהראות את בקיאותו ברזי
 עולם המשפט על ידי כתיבת פסקי דין מחקריים, ״קוואזי-ברקיים״.
 אם בעבר היינו שקועים עד צוואר בעולם הפורמליזם, הרי שעתה

 יש נטייה למעבר לקיצוניות השנייה.

 השופטים בכל הערכאות התרגלו לכתוב פסקי דין ארוכים
 כאורך הגלות, כשמדובר בעצם במאמרים אקדמיים ולא בפסק
 דין. בעל הדין שאינו משפטן מובהק חפץ בפסק דין קצר שיתפוש
 את השור בקרניו ויתאר את התוצאה בצורה בהירה, ונפשו אינה
 יוצאת למאמר נפתל וארוך המפרט את כל הסוגיה המשפטית
 מתחילה ועד סוף. אחת ההשלכות מכך היא שכיום קשה ביותר
 לעורך דין ליתן ללקוחו עצה נכונה, שהרי לא זו בלבד שהבחירות
 אינה מאפיינת את הפסיקה, אלא ששוב אין חוזה, דרך משל,
 מתפרש לפי לשונו הטבעית אלא לפי הבנת השופט יותר מאשר

 לפי הבנת הצדדים לחוזה.

 קשה יהיה להמשיך בעקביות בתלם הזה. בעלי הדין זקוקים
 לפתרונות מהירים. דרושה ודאות מסוימת. אנו משתוקקים לעורכי
 דין ולשופטים בעלי שאר רוח, ולחינוך האקדמי תפקיד חשוב
 בהכשרה לכך, אך מאידך גיסא יש לדאוג להושטת שירות מהיר,
 מעשי ויעיל לציבור. מדובר בסתירה ובדילמה קשה וחריפה. כפי
 שציינתי בתחילה מן הראוי שיהיו לנו שופטים בעלי שאר רוח,
 שופטים שיעשו את מלאכתם מתוך יישוב הדעת, שופטים שיעלה
 בידם ליהנות, אם להשתמש בלשונו של מילן קונדרה, מן ״ההנאה
2. שופטים שתחום התעניינותם לא יוגבל לתחום  שבאיטיות״0
 המשפטי לבדו, אלא גם למדעים האחרים כמדעי החברה, מדעי
 הרוח ומדעי הטבע. מצד שני, בלחץ ובעומס שבו נתונים השופטים
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 I 16 מ׳ מאוטנר ״הפקולטה למשפטים: בין האוניברסיטה, לשכת עורכי הדין

 גלימא־ ליזמר זמר וליזיל באורחא״13 - מי שיוצא מבית הדין נטול
 גלימה, שהפסיד במשפט את רכושו, יזמר זמר וילך בדרך, שאף
 שהפסיד בדין הפסיד ונגמר העניין בצדק. זוהי אוטופיה של ממש
 אשר ודאי אינה קיימת במקומותינו. בסופו של דבר בית המשפט
 הוא מכשיר אלגנטי ותרבותי לפתרון סכסוכים. במקום לפתור
 סכסוך על ידי עריכת דו-קרב, נמצא פתרון נאות יותר האמור
 להביא קץ וסוף פסוק לסכסוך. תיאוריות אקדמיות מופשטות
 וטיעונים סבוכים ונפתלים על צדק אינם תואמים זאת. בית המשפט

 אינו מקום לגילוי הצדק, אלא לסיום הסכסוך.
:Edison Haines כך הגדיר זאת המשפטן 

"Law is not justice and a trial is not a scientific inquiry into 

truth. A trial is the resolution of a dispute"14. 

 יחד עם זאת, לא ייתכן לראות בבית המשפט מעבדה טכנית
 ללא שאר רוח שאין לה כל תפקיד חינוכי וכל משימה ערכית
 ומושגית. כמו כן, לא ניתן לראות רק ביעילות ובכמות חזות הכל
 ולהתעלם מערביות ומעמקות. בסופו של דבר אין אנו חיים בעולמה
 של אלים בארץ הפלאות בו לאחר שהמלך מורה שהמושבעים
 יוציאו את פסק־הדין מוחה המלכה ומכריזה: ״לא, לא! קודם

. 1  גזר-הדין, הפסק אחר כך״5
 האם ניתן לשלב בין שתי המגמות הללו, בין הצורך להרחבת
 אופקים וליתר שאר רוח מזה, לבין ההכרח במתן שירות יעיל

 ומהיר לציבור בעלי הדין מזה, ואיך עושים זאת?
 פרופ׳ מאוטנר גורס כי יש לשים את הדגש הן בלימודי האקדמיה
 והן במערכת השיפוטית על ערכיות, תוך נטישת נתיב הפורמליזם16.
 אליבא דשיטתו, בעבר היו זהות ותמימות דעים בין האקדמיה לבין
 המערכת השיפוטית משום ששתי המערכות הללו גם יחד פעלו
 לפי התפיסה המסורתית של המשפט בישראל, קרי לאור עקרון
 הפורמליזם שאינו מתחשב בשיפוט ערכי ובהשלכות חברתיות.
 מכאן ראיית המשפט באקדמיה כמדע מסוג מדעי הטבע ומכאן גם
 החשיבות הרבה המיוחסת לעקרון התקדים, ויהא זה תקדים מארץ
 רחוקה. פרופ׳ מאוטנר קורא לעיסוק אקדמי בין תחומי(קרי,
 שילוב עם מדעי הכלכלה, הסוציולוגיה, ספרות), תוך הכרת
 תחומים נוספים על ידי המשפטן, כמו פילוסופיה, כלכלה,
 פסיכולוגיה וכוי. זאת על שום שהמשפט אינו יכול עוד להיות
 מנותק משאר מדעי החברה ויש לפעול להעברתו ממדעי הטבע

 בית משפט

 לתעבורה - חיפה
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 האקדמיה מטרתה, לכאורה,

 לאפשר לסטודנטים הבאים

 בשעריה לרכוש דעת לשמה. והנה,

 מסתבר כי דמקא האקדמיה לא

 טרחה שמם רבות להרחיב את

 האופקים של הסטודנטים

 למשפטים, ובשל כך מאכלסים

 את תחומי המקצוע אנשים שהם

 לעתים רבות מדי, לטעמי, צרי

 אופק ומוגבלים בכל הנוגע

 להשכלה כללית רחבה

m בית הספר למשבטים m A A 
 Mm המסלול האקדמי של המכללה למינהל



 כדי שהעול האקדמי יוסר קמעא

 מעל שכמם של השופטים, ראוי

 שהאקדמיה תתפוש את מקומה

 הראוי בתחום זה, תספק את

 התשתית המדעית-הדוקטרינרית

 הראויה והשופטים יהיו פטורים,

 כמידה מסוימת למורת רוחם,

 מכתיבת פסיקה אקדמית נפתלת

 וארוכה כאורן הגלות

 ... ההפרדה בין המערכת

 המשפטית לבין האקדמיה כמעט

 ואמנה קיימת... השופטים

 מוציאים מתחת ידיהם פסקי דין

 ארוכים וסבוכים שהנם למעשה

 מאמרים אקדמיים מעמיקים,

 הכוללים את השפה והזירגון

 האקדמיים, אשר לעתים קשה

 לדלות מתוכם את הרציו

 ביותר לדרוש מהשופטים, בשל העומס ונטל העבודה העצומים
 הרובצים לפתחם, להמשיך ולערוך מחקרים מעמיקים ומורכבים
 מעין אלה, דבר שיפגע בסופו של דבר קשות בציבור המתדיינים.
 לכן, כדי שהעול האקדמי יוסר קמעא מעל שכמם של השופטים,
 ראוי שהאקדמיה תתפוש את מקומה הראוי בתחום זה, תספק את
 התשתית המדעית-הדוקטרינרית הראויה והשופטים יהיו פטורים,
 במידה מסוימת למורת רוחם, מכתיבת פסיקה אקדמית נפתלת
 וארוכה כאורך הגלות. די לו לשופט שיפנה למחקר האקדמי, בלא
 צורך לחזור עליו ולפרטו לפרטי פרטיו, תוך קביעת מסקנה קצרה
 ועניינית לאורו של מחקר זה. התוצאה תהיה רווחה לשופט שיוכל
 להסתפק בכתיבת פסקי דין קצרים ותכליתיים, בלא להשקיע

 ימים ולילות בכתיבה מפרכת, שרובה בעלת אופי אקדמי.
 דרך חשובה נוספת היא בהקמת גופים אקדמיים שישמשו מעין
 ״ידידי בית המשפט״ - Amid Curie - ויהיו זכאים להשמיע את
 דבריהם הנשענים על חקירה אקדמית מעמיקה ומקיפה בפני בתי
 המשפט בעניינים בעלי חשיבות חוקתית. נתקלתי באחרונה, תוך
 כדי גלישה באינטרנט, בקיומם של גופים מעין אלה בארה״ב. כך
 למשל הוקם שם ״מרכז ברנן למשפט״ לכבודו של שופט בית
 המשפט העליון בארה״ב ויליאם ברנן(William Brennan). מרכז
 זה מורכב ממתמחים של השופט ברנן משך 34 שנות כהונתו
 ומנציגי הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת ניו־יורק. מטרתו

 של מרכז זה הנה:
"The Center's ideal is to unite the intellectual resources of the 

academy with the pragmatic expertise of the bar in an effort 

to assist both courts and legislatures in developing practical 

solutions to difficult problems in areas of special concern to 

Justice Brennan. In keeping with Justice Brennan's legendary 

contributions to the law of American democracy, the Center 

has chosen to concentrate initially on a Democracy Project"22. 

 ייתכן שיש לקבוע דרכים שיווסתו פנייה לאקדמיה להכנת חומר
 משפטי הדרוש לשופט בתיקים סבוכים העוסקים בתקדים משפטי,
 בדומה לשאילתה לספרות השו״ת בפרויקט של אוניברסיטת

 בר־ אילן.
 סוף דבר ־ חשוב למצוא דרכים לסינתיזה בין שני הקצוות
 שפורטו, וזאת על ידי חלוקת תפקידים נאותה בין האקדמיה לבין
 המערכת השיפוטית, דבר שתהא בו ברכה מרובה לשני הגופים

 החשובים הללו גם יחד.
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 ובטענות על פיגורים בניהול ההליך המשפטי ובמתן פסקי דין,
 אין הם יכולים ליהנות מ״המותרות״ הללו. הייתי אומר שרמז
 מסוים לסתירה בה מדובר מצוי, דרך משל, בכך שההגדרה למונח
 ״אקדמי״ הנה ״מופשט, עיוני, מנותק מחיי המעשה״, ולא אחת
 נמנע דיון משפטי תוך קביעה שמדובר בשאילה אקדמית גרידא.
 מצד שני, מקור השם אקדמיה בבית מדרשו של אפלטון שהוקם
 בשנת 387 לפני הספירה ואליו התקבלו רק מועמדים שניחנו
 בכשרון חשיבה מתימטי. הדגש היה אפוא על החשיבה המתימטית

 גרידא ולא ערכיות ומדעי הרוח והחברה.
 כשאנו מדברים בעומס הרב המוטל על כתפי השופטים, כדאי
 לציין כי הציבור אינו מודע כל עיקר לתנאי העבודה של השופטים.
 כאשר במשרדי עורכי-דין, אפילו אלה שאינם נמנים על השורה
 הראשונה, מועסקים עוזרים רבים, הרי שלשופט יש בקושי מתמחה
 אחת, הנעדרת לעתים מזומנות בשל בחינות או בעיות משפחתיות,
 אין לו כל מזכירה ולא שום יועצת משפטית. לבצע את מלאכת
 השיפוט כהלכה בתנאים כאלה, זו משימה סיזיפית הגורמת לשחיקה

 קשה ביותר.
 כיצד להתגבר אפוא על הבעיה הקשה והחריפה הזו? כיצד ניתן

 יהיה ליצור את הסינתיזה בין שני אלה?
 כאן, לעניות דעתי, יש חשיבות מרובה ביותר לתפקיד אותו

 צריכה וחייבת למלא האקדמיה.
 פרופ׳ אהרן ברק כותב לאמור:

 ״... מקום חשוב בעשייה המשפטית נתון לדוקטרינה, כלומר
 לאקדמיה שלנו. דווקא בשלב ראשוני זה של משפחת המשפט
 שלנו, מוטל עליה תפקיד נכבד של גיבוש דוקטרינה, של הכללה
 והפשטה ושל כיוון דרכי ההתפתחות בעתיד. לא הגענו במשפטנו
 למצבה של המשפחה הרומנו־גרמנית, שבה דבריהם של חכמי
 המשפט הוא מקור משפטי פורמלי. אך בוודאי שמעמד האקדמיה
 שלנו הוא מרכזי יותר מאשר במשפחת המשפט המקובל. לכתביהם
 של חכמי המשפט השפעה רבה על ההלכה הפסוקה. השופטים
 קוראים את כתביהם של חכמי המשפט, מתעמקים בהם ומצטטים

.2  אותם בפסקי הדין שלהם״1
 במדינות האמונות על המשפט המקובל תפקיד השופט הוא
 המרכזי ביצירת המשפט. על פי השיטה הקונטיננטלית יש מקום
 מרכזי למחוקק וגם לאקדמיה. לכן המשפטנים הגדולים באנגליה
 היו השופטים ובקונטיננט הפרופסורים. כפי שנאמר בתי המשפט
 ובעיקר בית המשפט העליון עורכים מחקרים מעמיקים. קשה

 ובתי-המשפט״ ספר השנה של המשפט בישראל (תשנ״ב-תשנ״ג, א׳ רוזן-צבי
 עורך) 1.
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