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האישעלמבוא:א.
וקראתיאותוראיתי ,אותושראיתילפניעודהרבהשמעתיכהוחייסעל

מביתשפרשלאחר ,ימיובערובורקאותו,שהכרתילפניהרבהדבריואת

 ,כמוסדרקולאכאדסאותו,להכירוזכיתיאליוהתקרבתי ,העליווהמשפט

למשפטיסבפקולטהסטודנטהייתיכאשרכהוחייסעלשמעתילראשונה

המשפטיהיועץאזהיהכהוחייס ,בירושליסהעבריתהאוניברסיטהשל

שביובהפסקות ,עצמסלביובינסדניסהיולמשפטיססטודנטיסלממשלה,

קיבל,כהושחייסבהחלטות ,הסטודנטיסבמסעדתובארוחותהשיעוריס

וגסשאלות ,רבענייוהציבורבקרבשעוררוהחלטותמעטלאבהוהיו

בגיותביעההמשפטלביתלהגישכהוחייסשלההחלטה ,למשלביקורת,

בחוצותוהופצושנכתבובעלוניסשהואשס,קסטנרעללהגוכדיהרעלשוו

מסעירלמשפטהתפתחההתביעההנאציס,עספעולהבשיתוף ,ירושליס

קסטנרשלשמוהשואה,בעתהונגריהיהדותשלהמנהיגותתפקודעל

היוסשיחתהייתההפרשהיהודי,בידיקסטנרנרצחהמשפטלאחרהוכפש,

שהיועץראויאסהשאלההועלתההיתרביוממושכת,תקופהבמשך

החלטההמשפט?ביתבפניזהוכואבמורכבנושאיביאלממשלההמשפטי

ומתביעהמחקירהלהימנעולפרקליטותלמשטרההורתהכהוחייסשלאחרת

שיחסיסאף ,ובצנעהבהסכמהמבוגריסביוהומוסקסואלייסיחסיסבגיו

וראוינכווהאס :נחלקוהדעות ,חמורהפליליתעמהזמו)(אותוהיוכאלה

שבפועלהוראהיוציא ,החוקקיוסעלהמופקד ,לממשלההמשפטישהיועץ

החוק?אתמאיינת

השמועההשלטוו,עלמקובלהיהלממשלה,המשפטיהיועץ ,כהוחייס

 ,הממשלהראש ,המדינהאבי ,בו-גוריוודודאצלוקרוביועץשהואאמרה

שלהילהכהולחייסלהוסיףכדיבכךהיהאח,דמצדהמוחלט,המנהיג

שלאוחוגיסאישיסאצלחשודהיההואהשני,הצדמו ,וכבודחשיבות

 ,השלטוואתלרצותכדיבמשרתועושהשהואנגדוטענוהסבשלטוו,שותפו

 ,כמדומה ,היהאחדדמעוול,ועלשרירותעללכסותגסמוכוהואזהובכלל

חשובה ,משגרהרחוקהמיוחדת,כדמותנתפסכהוחייסהכול:עלמוסכס

במחלוקת,שנויהזאתועסומשפיעה,

לאורחב,גבוההיההואכהו,חייסאתשראיתיעדאחדותשניסעמו

ראשלומראפשר ,גדולראשלוהיהשלו,הנוכחותמולהתעלסהיהניתו

היאכאילומעלה,כלפימתחדדתשהייתהגדולהקרחתועליו ,משונה

שלרעייתו ,זמורה-כהןמיכללגבילהוזותמבקשאניהעליון.המשפטביתמוס)(בזישופט *

 ,גביזוןרותולפרופסור ,העליוןהמשפטביתנשיא ,רבקאהרןלשופטהמנוח,כהןיהחייםהשופט

הרשימה.לטיוטתמועילותהערותעל ,בירושליםהעבריתהאונירבסיטהמן
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הושותק,כשהיהגסמדברותהיושלוהפניסומלואו,עולסכלפימתריסה

 ,פליאהמביעותכשהווהעוויות,בתנועהצורה,ופושטותצורהלובשותהיו

מה ,לשמועבליגס ,לראותהיהאפשראחר,רגשכלאו ,שמחהאו ,כעסאו

מתגרות,כאילו ,סקרניות ,בוחנותהיוהעינייסחש,הואומהחושבהוא

רבקססהילךהואמאוד,מרשימותהיוהואךכלל;יפותהיולאהפניס

סביבותיו,על

למשפטיסבפקולטהלימודייאתשסיימתילאחרלראשונהאותוראיתי

במסגרתהעליוו,המשפטבביתזוסמויואלהשופטאצלהתמחותוהתחלתי

שולחוליד ,המשפטביתבאולסלפעסמפעסלשבתעליהיהההתמחות

יושבכשאניאח,דיוס ,המשפטביתכמזכיר ,השופטיסדוכולפניקטו

לטעוו ,לממשלההמשפטיהיועץ ,כהוחייסהופיעהמשפט,ביתכמזכיר

הו ,המשפטבבתיהרבההופיעכהוחייס ,מסויסבתיקהמדינהבשס

בעליבתיקיסבהכרחלא ,לממשלהמשפטיכיועץוהוהמדינהכפרקליט

שאהבהודההואנמוכיס,משפטבתיבפניאףולעתיסמיוחדת,חשיבות

סיבהלוהייתה ,שיפוטיתבהתדיינותהכרוכיסוהאתגרהמתחאתמאוד

באותוומצליח,מבריקמתדייוהיההואשכו ,ההתדיינותאתלאהובטובה

היאכהו,חייסשלההופעהליזכורה ,עניינוהיהמהזוכרשאיניאף ,תיק

טועניסרביסדיועורכיראיתי ,מכולאחרוגסאז,עדדופו,יוצאתהייתה

חייס !'הראויהכטדבכלייוטועניסבמקומסעומדיסהסהמשפט,ביתבפני

אתתקע ,הדיועורכידוכומאחוריממקומויצאלטעוו,התחילרק ,כהו

לרוחבושובהלוךהשופטיסדוכולפניצועדוהתחיל ,בחגורהאגודליו

הפגיוהואונחרץ,רסבקולכדרכו, ,טענותיואתמשמיעכשהואהאולס,

אךבחוצפה,נוהגהואכימעמדבאותושחשבתיליזכוררב,עצמיביטחוו

כשהואלטעוואחרדיועורךלאףמרשיסהיולאלוודאישקרוב ,השופטיס

שגמרעדדברוחצידברכהולחייסהעירולא ,והנההנהבפניהסצועד

חייסכימעמ,דבאותושנכחמילכל ,היהברורבמקומו,לשבתוחזרלטעוו

היועץשהיהמשוסרקהאס ,המשפטביתבעיניגס ,האדסככלאינוכהו

 ? 2לממשלההמשפטי

התקופה-לממשלההמשפטיהיועץבמשרתכהונהשנותעשרלאחר

בשנתכהו,חייסנתמנה-זאתבמשרהאדסכיהובהביותרהארוכה

השופטיסביוהתבלטהואהעליוו,המשפטבביתשופטלמשרת , 1960

בחיבהלוקוראהיה ,הטובידידו ,זוסמויואלהשופטשונות,מבחינות

ללאידומתחתזרמוכאילוהדיופסקיעצוס,הספקתמידלוהיה ,"הגאוויי

 ,נמלצתכמעט ,צחהבלשוומנוסחיסתמידהיווהסשיהוי,וללאמאמץ

טבעיתנראתהאצלוואילו ,מאולצתנראיתהייתהאחרשופטכלשאצל

 ,מיוחדתמאישיותחלק ,לגמרי

לאהואשכתב,המיעוטבדעותבולטביטוילידיבאהשלוהמיוחדות

שלשסלויצאמהרהעדחריג,קולהמשמיעבודדשופטשלממעמדנרתע

לעתיסעצמושמצאכמוהושופטעודהיהשלאדומהאכו,מיעוט,שופט

להפ,ךכישלוו,אוחיסרוובכךראהלאהואאךבמיעוט,כךכלקרובות

 , 3המשפטלפיתוחמיעוטדעותשלהחשיבותבדברתורהלעצמופיתחהוא

כדימיעוטדעתלכתובהאפשרותאתלנצלשמחשהואנראהפעסלא

 ,לצדקהשאיפהאוהחוקשלטווכמו ,ולערכיסלעקרונותנאמולהישאר

וערכיסעקרונותעסלהתפשרנאלציסעצמסראואחריסשופטיסכאשרגס

פעסאחריס,אינטרסיסעסהתנגשותבשלאוהמציאותשלאילוציסבשל

הבעתישבהסהדיופסקיאת ,מחשיבאניועדייו ,החשבתיתמידייכך:אמר

 , 4 "שכתבתיהאחריסהדיופסקיכלאתמאשריותרהרבה ,מיעוטדעת

הפולמוסמעצסנהנהאפילוכהושחייסלהתרשסהיהיכולהצדמואדס

ללאאף ,עצמובפניערךישלפולמוסכאילו ,מעוררתשלומיעוטשדעת

הנכונה,הדעהאיזוהילשאלהקשר

 ,פרטיבביתשנערכהבמסיבהכהוחייסאתפגשתי , 1980בשנת ,פעס

/320ץ"בבגהדיופסקשניתולאחראחדיוס  , 5הביטחוןשרבןקוואסמה 80

הצבאיהמפקדשלההחלטהבחוקיותהעליווהמשפטביתדומקרהבאותו

מתושבישישהשלהרצחבעקבות ,הארץמולגרשושומרוויהודהבאזור

בחמוומסגדשלהאימאסאת ,חמוועירייתראשאת ,שבחמווהדסהבית

הציבורודעת ,רבוזעסרגשותסערתעוררהרצחחלחול,עירייתראשואת

באופובוצעהגירוש ,אכו ,חריפהתגובהלנקוטהואשהכרחנחרצתהייתה

ועדהבפניטענותיהסאתלהשמיעהזדמנותלמגורשיסשניתנהבלי ,מידי

מטעס ,לקההגירושכיהסכימוהשופטיסכלדיו,פיעלכנדרש ,מייעצת

פגסכיבדעההיוכהויצחקוהשופטלנדויהנשיאאולס ,משפטיבפגס ,זה

הוועדה,בפנישימועלצורךארצהיוחזרוהמגורשיסאסתיקונועליבואזה

אךהגירוש,נגדהעתירהאתלדחותהוחלט ,יהיהשכךובהנחהלפיכ,ך

 ,חמורהיההגירושבהחלטתהפגסכיאמר ,מיעוטבדעת ,כהוחייסהשופט

שהדיוכפי ,המוקדסהשימועבמקוסלבואיוכללאהמאוחרהשימועכי

אתלקבליש ,לדעתו ,לכופסולה,הגירושהחלטתכךמשוסוכי ,דורש

דמיסכהוחייסאמרשלוהדיובפסק ,הגירושהחלטתאתולבטלהעתירה

וכךדור,שנותלפניכשנאמרולהסשהיהכפי ,מקוסלהסישהיוסשגס

אמר:

כדיתוךנלחמתשזו ,אויביהמלחימתהמדינהלחימתנשתנתהמהיי

המוסריתעוצמתההחוק,הפרתכדיתוךנלחמיסואלה ,החוקשמירת

עלבשמירתסכולוכלתלויותהשלטונותלחימתשלהענייניתוצדקתה

משרתיסלחימתה,שלזוצדקתהועלזועוצמתהעלבוויתור :המדינהחוקי

נשקמכלבחשיטתונופלאינוהמוסריהנשק ,האויבמטרותאתהשלטונות

מוטב ,החוקמשלטוויעילמוסרינשקלךואיו-עליועולהואולי ,אחר

 , 6 "לאויביהייכנעלאלעולסבישראלהחוקששלטוו ,לדעתשצריךמיכלשידע

נוכח ,אמיץגסאלא ,יפהרקלא ,היהכהוחייסהשופטשלהדיופסק

למחרתאותופגשתיכאשר ,לכו ,עוררבחברוושהרצחהציבוריתהסערה

אתמבטלזהובכלל ,דיופסקאותונותוהיהאסאותושאלתי ,היוס

 ,הרובפסקאתאלא ,מיעוטדעתלא ,כותבשהואידעאילו ,הגירושהחלטת

 o ?האומנס :עצמיאתשאלתיואני !'שלאכמובוייתשובה:וירהצחקהוא
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ץפשילייאור ;תאמו,וקייו,כהןהסחיי

המזינהייביטחוןשללנושאכהןחייםשלבגשתוגםעוסקזורשימהשלהמלאהנוסח

כהןיחזביר,בהוצאתעתהזהאורשראתהלאוטוביוגרפיהבמטאכלולוהואיי,אזםוזכויות

יא.בהמשפטגםיתפרסםזהנוסח .)הייתשס ,זביר(הוצאתאוטוביוגרפיהאישי:מבוא

ביתבפניפרטיזיןכעורךמופיעהיהכאשרגםכהןחייםנהגשכךלינתבררזמןלאחר

כאשר ,אחתשפעםמספרבךגבריאל(בזימוס)השופטהמנזט.בתקופתהעליוןהמשפט

 ,השופטכסבפניושובהלוךצועזהואבעוזבריטי,שופטבפניטועןהיהכהןחייםזייעו

בךיגראו ." Wheneverוו ook at you, you aren't there !"לאמור,השופטלוהעיר

 . 57ג)כרךתשסייא,עור.ךשאוה(מיכהןה'לחייםזכרוןספר "לייזכהןחייםייהשופט

אתלהציגאמורהיה ,הספיקולאלכתובהתכווןכהןשחייםבאוטוביוגרפיה,הבאהפרק

ביקורתבמאמרכהןחייםיצא.בשעתוזיןבפסקימיעוטזעותלגביכהןחייםשלעמזתו

בשנתקיבלהשהממשלההחלטהמלבטלשנמנעהעליוןהמשפטביתשלזיןפסקעלחריף

בפעילותשנחשזו ,ושומרוןיהוזהתושביערבים,מאותמארבעלמעלההארץמןלגרש 1992

 . I) 267מז(זייפהביטחון,שר '(בישראלהאזרחלזכויותהאגודה 5973/92בגייץראועוינת.

 ,מקושינקיהיהשלא ,הזיןשפסקהעובזההייתהכהןחייםאתשהרתיחוהזבריםאחז

וממשלמשפטייכהלכהגירושייכהןיהחיראושופטים.שבעהשלהרכביזיעלאחזפהניתן

היתהשכזהמכריעבענייןלקבל.יכולאינניזאתייאתאמר,עיתונאירביאיון . 471ג)יי(תשנא

אין ] ..הזעת[,עלמתקבלאיננוהזנרהעליון?המשפטביתשופטיכלשלאחיזהזעה

 , 411יבע , 1הערהלעיל ,כהןזעת-מיעוט?".

 . 196 ) 1989 (ששרמיכאלעםשיחותעליון,שופט-כהןחייםכהןחי

/320ץייבג  . 113 ) 3לה(זייפ ,הביטחוןשר '(קוואסמה 80

698בבגייץכהןחייםהשופטשלהזיןפסקאתגםראו . 132יבע ,שם שר '(קוואסמה 80/

שימועלצורךארצההוחזרושהמגורשיםלאחרניתןזהזיןפסק . I) 617לה(זייפהביטחון,

לנזויהנשיאהארץ.מןגירושםאתלאשרהשימוע,לאחר ,החליטהוהוועזההוועזה,בפני

שנותר,כהןחייםהשופטאך ,הגירושנגזהעתירהאתלזחותהחליטוכהןיצחקוהשופט

 ,הגירושהחלטתאתולבטלהעתירהאתלקבלישלזעתוכיאמרמיעוט,בזעתהפעםאף

הארץ.מןתושבלגרשסמכותהצבאילמפקזאיןהבינלאומיהמשפטפישעלכיוון



התחלתי , 1981בשנת ,העליוןהמשפטמביתפרשכהושחייםלאחררק

הסמוכיםברחובותלטיולעמולצאתלפעםומפעם ,בביתואותולבקר

לקההואבו,בגדלמכלשונו,חולה,אדםהיהכרבהואשניםבאותולביתו,

ארבהסוףבנס,כמעטממוותניצלפעםולא ,אחדותפעמיםלבבהתקפי

לאזהכלאךהסוף,ולתחושתגופניתלחולשההתרגלהואיום,כללו

מעורב,חושב,סקרו,ערני,ימיוכלנותרהואשלו,החיוניותאתכללהחליש

שהיה,כפיופעילמצפוני

הרבההואוכתיבה,מחקרסביבבנויהיהכהוחייםשלהיוםסדר

שעלבענייניםאחרים,ובתחומיםהמשפטבתחוםולפרסםלכתוב ,לקרוא

ידונתןהוא ,במקבילומקום,זמולהםשאיוובנושאיםהציבוריהיוםסדר

האזרחלזכויותהאגודהכנשיאכיהןהואענפה,ציבוריתלפעילותגם

במועצהחבר ,יהודיםמשפטניםשלהבינלאומיהארגוןנשיא ,בישראל

בישראלנוספיםבגופיםחבראוראשויושבמשפטנים,שלהבינלאומית

ותוארילפרסיםזכההואהישגיוועלפעילותועלהוקרהכאותלה,ומחוץ

הערביתהאונירבסיטהמוכמדלשםדוקטורתוארי ,ישראלפרסובהם ,כמד

ומאוניברסיטאותלמדעויצמוממכוןתל-אביב,מאוניברסיטת ,בירושלים

לישראל,מחוץנוספות

מהדיבר,כאשרלדבר,ומיעטלהקשיבהעדיףהואהאחרונותבשנים

 ,שוניםבתחומיםעצוםידעמאו,דרחבאופקלוהיומרשים,היהשאמר

עקרונותלושישהיהניכררבורות,ודעותמהירהמחשבהעשיר,חייםניסיון

בלשוןדבריואתלנסחידעוהוא ,ועשהשאמרמהבכלאותושהנחויסוד

שאיוהיהנראהכךבשלאוליעצמי,ביטחוןהפגיןהואוחותכת,בהירה

ספקות,אוהתלבטותלו

ייתכן(א,שכןאמרכךא(והים,שאיןכה PO(מהגעתי

 ' 7ב'כוראיתה 7(השמהכבחרעמואתיר Pיפשא(והים

ים 7יהוים 7 ('מי(יוןש(טבח(יישבאפשראיך .אכזרצורר

 ? P7צא(והיש(יומו Pעם

בקוצרממתינהשכאילו ,מוכנהתשובהלוישכיהיהנדמהפעםלא

כאשר ,שפעםזכורניהתשובה,יצאהמיד ,השאלהבאהכאשרלשאלה,רוח

שבומאמרבכתיבתעסוקשאנילוסיפרתיירושלים,ברחובותעמוטיילתי

פרופורציונליותשלעילהשקבעהגרמניהמשפטאת ,השארביומציג,אני

לאמץשראוידעהומביעמנהליות,החלטותעלשיפוטיתביקורתלצורך

פרופורציונליותלתרגםכיצדידעתילאהישראלי,במשפטגםכזאתעילה

בעיני,נראהלאהתרגוםאךיחסיות,תרגום:שהציעמיכרבהיהלערבית,

ונחרץ:מידיבאופוהשיבוהואמציע?אתהמהכהו:חייםאתשאלתי

קיבלתישמעתי,מאליו,מתבקשכמעטויפה,פשוטתרגום ,אכומידתיות,

אלא ,המשפטבתורתרקלא ,שורשהיכתההמידתיות ,מאז , 7כתבתיוכך

 , 8הרחובבשפתגם
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במיוחד ,ציבורבעניינילדעותיופומבילתתומזומןמוכוהיהכהוחיים

מחויבעצמוראהאפילוהואחרבתי,וצדקאדםזכויות ,תקיןשלטוןבענייני

להתריעצורךישכישסבראימתכלקולואתלהשמיעחברתיתמבחינה

מביתשפרשלאחר ,נעשהשהואפלאלאמסכנה,להזהיראותקלהעל

לראייוושמחואחריוחיזרווהטלוויזיההרדיו ,לרגלעלייהמוקד ,המשפט

רביםאנשיםרבים,אצלביתבני ,כביכול ,נעשוודעותיודמותו ,קולואותו,

ומבקשיםאליומתקשריםהיו ,כללהכירשלאאנשיםפעםלא ,הארץמרחבי

להשיבנוהגהיההוא ,עקרוניותשאלותאואישיותבעיותבפניולשטוח

הייתהשנתולתשובותבביתו,פניהםאתלקבלאוהיפהידובכתבלהם

נטואנשיםמאישיותו,גםאלאממעמדורקלאשנבעהנדירהסמכותיות

 ,חסידיםשללרבידומהחילוני,רביישאםעליו,ולהסתמךדרביואתלאמץ

כזה,רביהיהכהוחיים

עירוניתבגימנסיהלמדכנערזאת,תרבותספג ,וכנערכילד ,כהוחיים

שלבאוניברסיטה ,אחתשנהבמשךללמו,דהמשיךהואגויים,ילדיעם

קרובולמד ,לירושליםשנסעלאחרומשפטים,שפותפילוסופיה,מינכן:

המשפטיםלימודיאתוהשליםלגרמניהחזר ,הרבמרכזבישיבתלשנתיים

 , 9פרנקפורטשלבאוניברסיטה

כהוחייםמופלא,נראההחילוניהעולםלביוהדתיהעולםביוהשילוב

בביתנמצאהואכיחשהואהעולמות,שניביוהפערפניעללגשרהצליח

כאו,וגםכאוגם

השניםכלהחילוני,לעולםייחסלאכהוחייםכידומה ,כופיעלאף

שלטהיהודיהעולםהיהודי,לעולםשייחסחשיבותאותה ,בגרמניהשחי

ההשתייכותאתקבעגםולכויותר,ועמוקפנימיהיהובתחושה,באמונה

כמו ,יותרורדודחיצוניהיההחילוניהעולםהיהודי,העםהראשונית:

חשכהוחייםכאשרהחיים,באורחבעיקרביטוילידיבאוהוא ,מעטפת

בווהוא , 1933בשנת-היססלאהואהעולמות,שניביולהכריעצורך

חייםבירושלים,והתיישב ,אלזהאשתועם ,גרמניהאתעזבושתיים,עשרים

אם ,המצוותכלעלמקפיד ,דתיכיהודיבירושליםחיהואהרמו,עלגבר

תרבותונודףגרמנייםבגינוניםנוהגהיה ,מגרמניההעוליםרובכמו ,כי

אחרים,דעותוהוגיגרמניםפילוסופיםוללמודלקרואהמשיךהואאירופית,

נראה ,והחילוניהדתיהעולמות:בשני ,ישראלבארץגם ,לחיותהמשיךהוא

 ,זהאתזהמשלימיםשהםהיה

כהוחייםהקודש,עירבירושליםדווקאזמולאחרנסדקהזאתשלמות

שנותבסוףבלבולהתערערהחלהבאלוהיםשהאמונהעצמועלמעיד

כדיתוךוגדלהלךהחילוניהעולםלביוהדתיהעולםביוהפערהשלושים,

ותרמו ,בעיקרשכפרוואחריםשפינוזהבייחוד ,"אסורהייבספרותקריאה

כפירהשלהתהליךכינראהלכ,ךפרטא,ךהאמונה,התערערותשללתהליך

 ,כולקודםכהו,חייםשלהאישיותמתוךבהכרח,כמעטטבעי,באופונבע

אלאותוהובילושלו,המפותחהביקורתוחוש ,בוששלטההיגיוןכוח

שאיולכךחותכתהוכחהשאיוכיוון ,ביטחוןליתראלוהים,שאיוהמסקנה

הנראהככלאגנוסטיקן:אלאאתאיסטשאינועצמועלהצהירהוא ,אלוהים

שלקיומולהוכחתהמקובלותהתאוריות ,תפיסתופיעלאלוהים,איו

לאלוהים,המיוחסותשונותותכונותההיגיון,במבחןעומדותאינואלוהים

לערערכדיההיגיוןבכוחודי ,הדעתעלמתקבלותאינו ,חוקיונצחיותכמו

האמונהס!,את

מכוחפחותלאוכבדנכבדנוסף,גורםהיה ,כהוחייםשללדרביוא,ך

אםשהריהצדק,חושוהוא ,באלוהיםהאמונהאתלאבדלושגרם ,ההיגיון

מפקחאלוהיםואם ,צודקיםלהיותצריכיםהאלוהיםחוקי ,אלוהיםיש

כילראותנפקחועיניואךהמציאות,להיותצריכהגםכך ,אדםמעשיעל

אומר,הואלפיכ,ךנורא,עוולסובלתהמציאותוכיצודקיםהחוקיםכללא

 ] ..הצדק[,באלוהיאמונהמתוךבעצםבינתערערהמשמיםבתורההאמונהיי

אי-הצדק"!!עםלהשליםיכולתילא

-האמונההתערערותשלשניםלאחרלובאההמכרעתההוכחה

אלוהים,שאיולמסקנההגעתי ,השנייההעולםבמלחמתהיהודיהעםשואת

נוראיתלהשמדההנבחרעמואתיפקירשאלוהיםייתכןלאשכו ,אמרכך

קיומועםיהודיםילדיםמיליוןשלטבחליישבאפשראיךאכזר,צוררבידי

חפץליאיו ,אלוהיםשיש ,כופיעלאף ,תאמרואםצדק?אלוהישל

בהתמודדות ,! 2מעשהבאפסעמהוהשליםהאיומהלשואהעדשהיהבאלוהים

 ,גברהצדקהצדק,לביוהאלוהיםביוכהוחייםשלבנפשושהתחוללה

 ,! 3הערכיםביובכורהשלמעמדולהבאמכאוותפס ,האלוהיםעל ,כביכול

נמחקהגלות,אתשסימל ,הרמולא,בהחלטחיים?עלגרבהרמוהאם

חדש:שםכביכול, ,היהזהאךחיים,לולקרואהחלוומיודעיוהשם,מו

קדושה,שלביטויולא ,ישראליתלהוויהביטוי ,חולשלכשםחיים

וחדללהתפללהפסיק ,הראשכיסויאתהורידכהוחיים ,מקוםמכל

 o ,בוגד ,בעיקרכופרמעתהנחשבהואהדתייםבחוגיםאחרות,מצוותלקיים

משפטגרמניה"שלהמינהלילמשפטבהשוואהישראלשלהמינהליהמשפטייזמירי'ראו

במשפט ) disproportionality (היחטיותהעדרעילתייטגלז'גסראו , 109(תשנ"ד)בוממשל

 , 507(תשנ"א)לטהפרקליטהמינהלי"

עצומה;הייתהלערביתייחטשהואהחשיטתמפליאה;הייתהבערביתכהןחייסשלהשליטה

לדעתלמדתיזמןלאחרשלו,הערביתאתשאפיינווהחדשנותהצבעוניותנבעוגסומכאן

אתלתארקשהשכיוסוטבירות,טבירהביטוייסאתהמציא)(אושהציעמיהיהשהוא

בלעדיהס,הרחוב)שפתאת(ואפילוהמשפטתורת

לקבלתהתלמודיהמשפטשלהמתודולוגיהעלמחקרעבודתלכתובגסהטפיקכהןחייס

אתלהשילסואףיטהרבטלאוניהעטדהאתהגישפרנקפורט,מאונירבטיטתדוקטורתואר

לישראלעלהכהןוחייסהתכניות,אתשיבשהלשלטוןהיטלרשלעלייתואךהבחינה,דמי

המדינההקמתלאחרדוקטור,תוארוללאפהבעללבחינהלעמודבלי , 1933בשנתאשתו,עס

האונירבטיטהבגנזךמצאושהסנאמרשטפרנקפורט,מאונירבטיטתמכתבכהןחייסקיבל

מוזמןהואהבחינה,דמיאתבשעתושילסכברשהואוכיווןשלו,הדוקטורעבודתאת

לעילכהן,ראוהכבוד,עלויתרכהןחייסהדוקטור,תואראתלקבלכדילבחינהלהתייצב

 , 52בעי , 4הערה

חזרהשזאתחושבאניייכך:כהןחייסאמרהחילוניותאלהדתיותמןשעברהתהליךעל 10

חיגסראו , 148בעישם,ראולרציונאליזס",והלכתיהמיטטיקהאתעזבתיאניבתשובה,

(איכהןחיים-הגבורותעשורקצירכתבים:מבחרמשפטית"כפיקציהאלוהיסייכהן

 , 517תשט"א)עורכיס,גביזוןורירבק

 , 123-122בעי , 1הערהלעילכהן, 11

היההואבאלוהיס,האמונהאתאיבדומתימדוענשאלכהןחייסכאשרקרובות,לעתיס 12

שהוקדשהחייך",הסאלהייהטלוויזיהבתכניתהשיבלדוגמה,כ,ךבשואה,התשובהאתתולה

אךדניס,מטרלהתנערכדיונוחהפשוטהתשובהזוהיהראשון,בערוץושודרהכהןלחייס

מעולסהיאכישלהבאוטוביוגרפיהכותבתזמורה-כהן,מיכלאשתו,וחלקית,פשטניתהיא

לואיןיודע,מיואולי,יימוטיפה:היאורדוד,פשטנילהשנראהזה,הטברקיבלהלא

כהןשחייסבאוטוביוגרפיה , 299(תשנ"ז)אישירפרטוארזמורה-כהןמיתשובת-אמת",

היגיוןעלתאוריה,עלהמשתרעתמורכבתתשובה ,שלוהתשובהאתלתתמבקשהואכתב,

השואה,לקחאתמשלבתוהיאיח,דגסהרגשועל

האלוהי,הקיוסבשאלתומפורטארוךתאולוגילדיוןנכנטכהןחייסשלו,באוטוביוגרפיה 13

להוכיחשנועדוהתאוריותאתלאחתאחתמציגהוא , 169-136בעי , 1הערהלעילכהן,ראו

כלליסומציגמוטיףהואלאחת,אחתאותןלהזיסטורחהואומידהאלוהיס,הימצאותאת

כלליסשבייחוטההיגיוןחוטרעלומצביעהכשרות),וכלליהקרבנותמצוות(כגון,דתייס

הדיוןצדק,אלוהישלהקיוסעסמתיישבאינוהשואהשקיוסטועןהואלאלוהיס,אלה

שאמונתוהעובדהשלתמציתיתבקביעהמטתפקהואאיןמדועמתמיה,הזההארכני

עומדאינוהדת,ידיעלמוצגשהואכפיהאלוהי,הקיוסשעצסלדעתכשנוכחנתערערה

לשכנעגסאלאעצמו,עללטפררקלאמבקש,הואכאילונראההצדק?אוההיגיוןבמבחן

ומחשבהמחקרלאחרהגיעהואוכיהאלוהי,בקיוסלהאמיןמקוסאיןכיהקוראאת

הקיוסשאלתאתלעצמופתרשהואהעובדהכימטתברמקוס,מכלהנכונה,למטקנה

וחשובה,מעניינתשאלהבעיניונשארההיאשלו,היוסמטדרהשאלהאתהורידהלאהאלוהי,

ימיו,טוףעדבהלעטוקממשיךהואולכן

דןוועלדתעלב.
 ,הדתנושאהוא ,דעתועלעמדמאזכהומחייםהרפהשלאמרכזי,נושא

 ,שלובאוטוביוגרפיהנכבדמקוםזהלנושאהקדיששהואתמהאיו

בגרמניהנולדהואהדת,תוךאלכ,ךלומראפשראם ,נולדכהוחיים

גרמנישם ,כמקובל ,לוניתומפואר,רבניייחוסעםלמשפחה 1911בשנת

קדושה:לצורכייהודישםגםכמובו, ,קיבלהוא ,הרמויומיומי:לשימוש

במשךאותווליווהמילדותובוטבועהיהחייםלביוהרמוביוהמתחחיים,

רבות,שנים

רבשהיהקרליב,ךשלמה ,סבומפיתורהלמדליבק,בעיר ,בילדותו

 ,המבורגבעירעשירבנקאיאלא ,רבהיהלאשאביוואף ,בישראלוגדול

הואכילומראפשרהיוםשלבמונחיםדתי,חייםאורחקיימהמשפחתו

לא ,כחמורהקלה ,הדתמצוותאתקיימההמשפחהחרדית,במשפחהגדל

רבהומסירותבאלוהיםשלמהאמונהמתוךאלא ,מלומדהאנשיםכמצוות

תורה;בתלמודלמדהואכילדבתלם,הלך ,ונערכילד ,כהוחייםליהדות,

 ,נסעכשהתבגר ;בגרמניהישראלאגודתצעיריראשכיושבכיהןהואכנער

אותובירושלים,הרבמרכזשלבישיבהתורהללמודעשרה,שמונהבגיל

 ,בישראלרבשיהיה,והאמין ,להיותרצהזמו

אתחיהואהדתיהעולםבצדעולמו,כלאתמילאהלאהדת ,זאתעם

שהיהכפי ,הגרמניתבהוויהעמוקיםשורשיםהיולמשפחתו ,החילוניהעולם

גם ,העשריםהמאהבתחילתבגרמניהשחיורבותיהודיותבמשפחותרגיל

הייתההיאגרמניות,למשפחותהחייםבאורחלהידמותביקשהמשפחתו

אתוהעריצההגרמניתלמולדתומסירותאהבהשללאומיתרוחחדורה

הליכותוגםמוזיקה ,תאטרוןספרות,גרמניה:שלהחילוניתהתרבות

התרבותעםיחדנמזגההגרמניתהתרבותארץ,דרךעםתורהונימוסים,

הייתהאםשגם ,במינהמיוחדתיהדותיצרההתרכובתאחד,לכליהיהודית

משכילהוסובלנית,פתוחההייתהמצוות,ושמירתדתיתאמונהעלמבוססת

שביומצוותמאשרפחותלאלחברואדםשביומצוותמחשיבה ,ותרבותית

 ,למקוםאדם



בכךראהלאהוא . 14אפיקורוסבעצמוראהכהוחייסאףאכו,אפיקורוס.

בחיקוגדלשנולדמיהודיגרוענחשבכזהיהודידתייסבחוגיסאךגנאי.

המצוות.ובהכרתהאמונהבחסדמימיוזכהולאהחילוניות,

אדרבה,ביהדות.כופרנעשהלאבדת,כופרשנעשהאףכהו,חייסאולס

היהדות,בזהות.בתרבות,במורשת,שמדורבככלליהדותנאמונשארהוא

הכירכהוחייסעמוסה.עגלההיאעדייוהדת,אתממנהפורקיסאסגס

הטמווהעושרעללוותרמוכוהיהלאהואלכוומבפניס.מקרובזאתיהדות

הקשראתבוחיזקההדתיתהאמונהמוהפרדהכינראהלהפך,ביהדות.

ולשנותללמודימיו,סוףעדפעס,אףהפסיקלאהואהיהדות.למורשת

לחכמישלוההערצהובפוסקיס,בתורהשלוהעצוסהידעיהודייס.במקורות

בעיניו,הייתההיהודיתהמורשתוגרבו.הלכואףבהסלעסוקוהרצווישראל

מלאתיפה,גסאלארביס,דורותבמשךשנצברורוחבנכסיעשירהרקלא

חשוב,פחותלאוחמלה.הגינותהאדס,כבודשלערכיסשופעתחוכמה,

שטותואףטעותכזה.באוצרגאיסלהיותאפשרכיוס.גסרלוונטיתהיא

תווךכעמודהדתיתוהספרותהיהודית,המורשתמהאוצר.להתעלסהיא

ההשתייכותשלפיההלאום,מושגאתכהוחייםשלהתפיסה

שלטיבית Pסובייתחושהפיעלבעת Pכהיהוויללאום

פכים,העמותולאאמיתיתתחושהשהיאהשתייכות,ובלבו

מהפככיתהיא

לשאובכדידתיאדסלהיותצריךלאהלאומית.התרבותמוחלקהיאשלה,

באוטוביוגרפיהאלה.ימיסגסההולמיסוערכיסחכמההיהודיתהמורשתמו

אמונתיבשלדווקאממנווהתפעלתיהתורהתלמודאחרנמשכתי IIכתב:שלו

אדסבני-להתפאראדסבנימעשהאלאאלוהיס,ידימעשהזהשאיו

וגס ,שורהוכלדףמכלמפעמיסולשונסומוסריותסוחוכמתסשגאוניותס

הקדומיסמשפטיהסהתפלות,אמונותיהסהאנושיות,שחולשותיהסאדסבני

 . 15I1מעצוריסוללאבטבעיותבהסמתגליסהנחשליסומושגיהס

או,ציוניתביהדותהדתיתהיהדותאתהמירכהוחייסכילומראפשר

סבאבביתשספגהדתיתהיהדותישראלית.יהדות ,להקראשלעתיסכפי

לירושליס,כשהגיעאנטי-ציונית.יהדות ,רביסחרדיסכמנהגהייתה,בגרמניה

זוהייתהנלהב.ציוני-כדבריוציוני.נעשה ,הרבמרכזבישיבתללמוד

אתהציונותתפסהחייס,כדרךהדתאתזנחכאשרדתית.ציונותתחילה

זאת,עסחילונית.ציונותזאתהייתהמעכשיואךחייס.כמרכזמקומה

יהודית.תרבותוספוגההיהודיתבמורשתעמוקנטועההייתהשלוהציונות

מורשתלביוהציונותמצוותביולהפרידהיהניתולאכהוחייסאצל

הביתליהודיס;לאומיביתבהקמתלהסתפקצריכהאינההציונותהיהדות.

יהודי.ביתלהיותצריךהלאומי

כהוחייסאולסכך.סבוריסרביסמאליהס.מובניסנשמעיסהדבריס

הואהיהדות.אתשלובתפיסההשופטיס,מחרביוזהובכלל ,מאחריסנבדל
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מונפרדתכמהותותרבותיתלאומיתמבחינההיהדותאתלטפחביקש

צדדיסשניביוכמטבע,כמו ,הפרידהואזהלצורךדתית.מבחינההיהדות

ליהדותמאודקשורהיהאחדמצדכדת.והיהדותכתרבותהיהדותביהדות:

השראהחיפשתמידהמשפטיס,במשרדבחקיקהשעסקבעתכתרבות.

מתאימיסהערביהמשפטשלרעיונותאושעקרונותמצאואסהערבי,במשפט

בלשווביטוילכךשיינתוראהומודרנית,דמוקרטיתמדינהשלחייסלאורח

 ,הדתיהכסאעללשבתנתמנהשלאאףכשופט,ההסבר.בדבריאוההצעה

(ואוליחילונישופטמכליותריהודייסלמקורותביטוישלוהדיובפסקינתו

ובספריסבמאמריסגסוכךאפשר.שההקשרככלדתייס}משופטיסיותראף

ספראחדות,שניסבמשךכתב,הואהמשפטמביתשפרשלאחרשכתב.

מנתחהואזהבספר . 16המשפטתורתעלבחשיבותווגדולבהיקפועצוס

מימיבמשפטהשונותהאסכולותאתסוקרהמשפט,שלהיסודמושגיאת

מוהשוניס,המשפטבענפיהדיניסעיקראתומציגאלה,ימיסועדקדס

מקצועיספרזהוהפרטי.המשפטועדהפליליהמשפטדרךהציטרי,המשפט

בכללשלבהזדמנותמחמיץאינוהואויהודי.ערכיספרגסזהואךועכשווי.

זהלספרלקרואהיהשאפשרכךכדיעדיהודייס.מקורותגסוענייונושא

לכתהרחיקכהוחייס ,שנימצדזאת,עסיהודי.באורהמשפטתורתבשס

הדתביובהפרדהדתייס)שופטיסעללדבר(שלאחילונישופטמכליותר

הקובעליהדות,המיוחדהגורדי,הקשראתלנתקביקשהואהלאוס.לביו

יכולאדסלדעתו,היהודית.לדתשייכותללאהיהודיללאוסשייכותאיוכי

אולידתית,מבחינהיהודילהיותבליגסלאומיתמבחינהיהודילהיות

אחרת.דתלעצמושאימץלאחראפילו

 . 17הפביםשר Iברופאיזן 72/62ץ"בבגטלטביטוילידיבאהזאתתפיסה

נעשהמכולאחרהתנצר,השואהבזמואךכיהודי,בפוליווחינולדרופאיזו

פנההואבישראלהכרמל.עלבמנזרוהתיישבלישראלעלהולבסוףכומר,

 ,-1950י IIתש ,השבותחוקלפיעולהתעודתלקבלוביקשהפניסלמשרד

יכולאינוולכונוצרי,שהואאףכיטעוהואהיהודי.הלאוסכבוולהירשס

היהודי.הלאוסבוולמעשה,להלכההוא,עדייוהיהודית,הדתכבולהירשס

אףיהודי.נותרחטא,כיאףשהתנצר,יהודיהיהודית,ההלכהפיעלאכו,

העליווהמשפטביתגסהבקשה.אתלדחותהפניסמשרדהחליטכופיעל

השבותחוקכיצייוהמשפטביתהבקשה.אתלדחותדעות,ברובהחליט,

"יהודי",הביטוילרבותזה,בחוקביטוילכללתתישולכוחילוני,חוקהוא

פיעלרגיל.כשימושכיוסמקובלתשזוכפי ,החילוניתהמשמעותאת

עלחלקכהוחייסאולסיהודי.אינושובשהתנצריהודי ,זאתמשמעות

"יהודי"לביטויחילוניתמשמעותלתתישכיסברהואגסאמנסהרוב.

מיהובשאלההמידהקנה ,לדעתוזאת?משמעותהיאמהאךהשבות.בחוק

אלאאובייקטיביאינוהשבות,חוקשלהחילוניתהמשמעותלפייהודי,

עצמו,ראהשהואבכךדידתו,אתהמירשרופאיזואףכלומר,סובייקטיבי.

חייסהשופטקבעכךלכו,למולדתו.השבהיהודיהלאוסכבולב,בתוס

היהודי,העסמקרברופאיזואתלסלקסיבהאיושלו,המיעוטבדעתכהו

רופאיזו,כלפיצדקתחושתמתוךרקכךזהאיולהשתייך.מבקשהואשאליו

תפיסהמתוךגסאלאיהודיס,להצילכדיהשואהבזמונפשואתשסיכו

 ) 1992 (יעקבטערצ(לום:הרצוג;חייסלנשיא "המשפטייטפרואתמגיש ,כהוחייס ,מומוטהעליווהמשפטביתשופט

חייסהשופטאמרוכךוהיוס.כאולהיותצריכהשהיאכפיהיהדות,של

הדיו:בפסקכהו

II המפוזרישראלעסבתולדותמהפכנימאורעהמדינהכהקמתהיהלא

הרי ,נרדףאונסבלמיעוטהיינופיזורינובמקומותאסהגוייס.ביווהמורד

לאזאתמהפכה ] ...עצמו[רבשותהעומדהעמיסככללעסנהיינובמדינתנו

שעליהסמאלהערכיסשינויהיאמחייבתכלבד:מדיניאופיבעלתהיתה

הורגלנובההגלותיתהמחשבהשלרביזיהמחייבתהיאבגולה;התחנכנו

שומרצדיקגויויבואשעריס'פתחוישראל:נביאיחזוווזה ] ...בשניס[מאות

אלאנאמר,לאוישראלייסלוייסכהניסויבואו .)'בכ"ו,(ישעיהאמוניס'

השעריסמקבל;הואלכלאלארביה,לשוספוסלה IIהקבאיוצדיק:גויויטא

מות,אחרי(ספרא,ייכנס'-ליכנסשמבקשמיוכלשעה,בכלנפתחיס

 • 1811ז} IIיפרשהרבא,שמות

ללאוסההשתייכותשלפיההלאוס,מושגאתכהוחייסשלהתפיסה

שהיאוכלבדהשתייכות,שלסובייקטיביתתחושהפיעלנקבעתהיהודי

מנוגדתשהיאכלבדזולאמהפכנית.היאפניס,העמדתולאאמיתיתתחושה

רקולאהיהודי,ללאוסהשתייכותשלהמקובלתלתפיסהמוחלטבאופו

גסהיאהשבות)חוקלאור(במיוחדשכיוסנראהאלאהדתית,התפיסה

 oהמבחינהכהו,חייסשלהתפיסהכילצייוצריךזאת,עס . 19מעשיתבלתי

ורימק(איכתביםמבחרכהןיחאפיקורסיםיי:שלזינםייעלכתבכהןשחייםמאמרראו 14

 . 127תשנייב)עורכים,גביזון

 . 135בעי , 1הערהלעילכהן, 15

תשנייז).שנייה,(מהזורההמשפטכהןהיחי 16

איזן).רופעניין(להלן: 2428טזפייזהפנים,שרנ'רופאיזן 72/62בגייץ 17

בבגייץאחזותשניםלאחרהתעוררההפוכה,כיאםזומה,שאלה . 2442-2441בעישם, 18

אםהשאלההתעוררהכאןשליט).עניין(להלן: 477 ) 2כג(פייזהפנים,שרנ'שליט 58/68

היהוזי,הלאוםכבניבישראל,וגזלושנולזושליט,בנימיןרב-סרןשלהבניםשניאתלרשום

רוביהוזים.נחשבולאהיהוזית,ההלכהפיעלולכן,יהוזיההייתהשלאלאםשנולזואף

מרשםבחוקיהוזילביטויחילוניתמשמעותנותניםכשהםבחיוב,החליטוהשופטים

אתזאת,פרשהשלהמיוחזותבנסיבותמאמצים,הםובפועל ,-1965תשכייההאוכלוסין,

הזיןפסקבעקבותאולםרופאיזן.בענייןקבעכהןחייםשהשופטהסובייקטיביהמיזהקנה

כלומר,היהוזית,בהלכהכמשמעותויהוזימגזירהואוכיוםהשטת,חוקתוקןשליט,בעניין

אחרת.זתבןאינווהואשנתגייר,אויהוזיהלאםשנולזמיהואיהוזי

במזינתהקשההמצבולאורהיהוזיהעםשלהכאובהההיסטוריהלאורכיאמרכהןחיים 19

לב,בתוםחש,הואאםאלאיהוזי,עצמורואהשהואאזםיצהירלאכללבזרךישראל,

רקעעלאלהזמיםעםלהסכיםהיהאפשרואףלהביןצריךהיהוזי.לעםעמוקהשייכות

שניםשתוךלזמייןהיהקשהשניםאותןהראשונות.השישיםושנותהחמישיםבשנותהמצב

שהיאכךכזיעזכלכלית,מבחינהובמיוחזהבחינות,מכלתתפתחישראלמזינתרבותלא

שיבקשומפותחות,בלתימזינותבעיקרשונות,ממזינותרביםלאנשיםשואבתאבןתיעשה

מוכניםיהיואףזהולצורךהיהזות,עםהזזהותאוקשרכללהםשאיןאףבישראל,לחיות

כינראהזאת,מציאותנוכחיהוזים.להיותשרצונםכמיאוכיהוזיםעצמםלעלהצהיר

זכאותגםוכתוצאההיהוזי,ללאוםהשתייכותלקביעתכמבחןהסובייקטיבי,המבחן

מעשי.אינוהשבות,חוקלפילאזרחות



התפיסהבעצםהיא ,ללאוםכותיההשתיקביעתלצורךדתןילבלאוםבין

למסגרתאדםשלשהקבלהזהבמובןהכיצד? .העולםאומותאצלהמקובלת

הצרפתיהלאום ,לדוגמה .בדתמותנותאינן ,ללאוםוההשתייכות ,הלאום

גם ,בצרפתהרשמיתהתפיסהלפי ,כוללהואאלא ,לנוצריםמוגבלאינו

לומראפשרזאתנהימבחמוסלמים.אויהודים ,דתםפיעל ,שהםצרפתים

מןרחוקןי(עדינוסףשלבאוליהיאכהןחייםשלהלאוםתפיסתכי

הרעיוןבמימושאוהיהדותשל "נורמליזציה"הבהתפתחותהמציאות)

הציוני.

שהואהויו POפאיזהוכשא'נכהוחייםהשופטכאשר

ע'נהצביעהואשכתו,הויו ' POפכ'נמביו ,ביותרמחשיב

ירוורבעכייושכתבהמיעוטועת

משוחררתעצמההרואה ,היהדותשלהלאומיתהתפיסה ,מקוםמכל

בישראלהרווחתהתפיסהכיוםהיא ,הדתוממצוותהדתיתהאמונהמן

 ,היהודיתלהיסטוריהקשורהעצמהרואהזאתיהדות .החילוניהצימרבקרב

םימוסריערכיםושואבת ,היהודיתהמסורתשלמרכזייםסממניםמאמצת

דפוסאיןאולםלחברו.אדםשביןליחסיםהנוגעבכלהיהודיתההגותמן

ובהתאם ,רבותפניםבהישומגוונת.מורכבתהיהדות .ליהדותואחידאחד

איןליהדותשלה.והנוסחקהילהכללה.היותמידרבות.קהילותלהיש

 .סובלנותמחייבתהיאגםולכן ,פלורליסטיתהיאמהותהפיעלאפיפיור.

פסולהתיהדתהכפייההיהדות.מהותעםמתיישבתאינההדתיתהקנאות

ספוגה ,ורחומהאנושית ,פתוחהתרמתהיאכהןחייםשלהיהדות .בעיקרון

תרמתמכלאותהשמבדילהמיוחדותבעלתזאתועם ,אונירבסלייםערכים

 . 20אחרת

בלתידובר ,ביודעיןלאואףבכוונהלאאםגם ,עצמועשהכהןחיים

צורהמכלשהתרחקויהודיםאליהלקרבביקשהואזאת.יהדותשלרשמי

זוהיליהדות.יהודיםביןוהול,ךגדלשנראה ,הפערעלולגשריהדותשל

משנהמציגהואבישראל:לחברהכהןחייםשלהחשובותהתרומותאחת

לומר:אפשר(ואוליחילוניתליהדותדרךמורהלשמששיכולהסדורה

כזאתיהדות . 21אליההדרךאתמחפשיםבישראלשרביםהודית)יחילוניות

היהודיהמרכיבאת ,בישראלחילונייהודישלמבטמנקודת ,להוותיכולה

 . 23 22ודמוקרטיתיהודיתמדינההיארשמיתהגדרהפישעל ,המדינהשל

צדקועלו Iדעלג.
בפעילותרבוניסיוןשוניםמשפטבתחומירבידעלעצמורכשכהןחיים

מינכןשלבאוניברסיטאותמשפטיםלמדהוא .המשפטבמערכתמגוונת

 ,בירושליםהמנדטורייםהמשפטבשיעוריכךואחר ,יהנשבגרמופרנקפורט

ענייןמתוך ,לעסוקוממשיך ,אנגלימשפטעצמוומלמדמוסיףכשהוא

עבד ,בארץ-ישראלדיןכעורךשהוסמךלפניעודעברי.במשפט ,והנאה
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משרדלנהלכיצדולמד ,בירושליםדיןעורךשלבמשרדכפקידלפרנסתו

עשההואמשלו.משרדלעצמולפתוחאיחרלא ,דיןכעורךכשהוסמךכזה.

סוףלקראתשנים.עשרבמשךטוביםמוניטיןלעצמוורכשבעבודתוחיל

 :הדגלאלכהןחייםנקרא ,המדינהלהקמתההכנותבמסגרת , 1947שנת

המוסדותידיעלשהוקמה ,בירושליםהמשפטיתהמועצהמרכזנתמנההוא

 .שתוקםהמדינהשלהמשפטיתהתשתיתאתשתכיןמנתעל ,הלאומיים

אלאממנויצאולאהציבוריבשירותכהןחייםהשתלבהמדינההקמתעם

כיהןהוא .העליוןהמשפטמבית ,שנהמשלושיםיותרלאחר ,פרשכאשר

המשפטים.במשרדהחקיקהמחלקתכמנהל ,קצרהזמןתקופת ,תחילה

שימשובמקביל ,הראשוןהמדינהכפרקליטלכהןנתמנה 1948בשנתעוד

המדינהכפרקליטכיהןהוא .המשפטיםמשרדשלכלליכמנהלזמן-מהגם

שמשוןיעקב(הראשון)לממשלההמשפטישהיועץעד ,בלבדכשנתיים

המשפטיכיועץושירת ,במקומונתמנהכהןחייםמתפקידו.פרששפירא

שלהכהונהמתקופתיותרארוכהתקופה ,לערךשניםעשרבמשךלממשלה

כיועץגםמכהןהואבעוד ,זאתתקופהבמהלך .אחרמשפטייועץכל

מונה 1960בשנת .המשפטיםכשר ,קצרזמן ,כיהןהוא ,לממשלההמשפטי

המשפטבביתכיהןהואהעליון.המשפטבביתשופטלכהונתכהןחיים

קבועמקוםממלאבתוארנושאכשהואממנוופרש ,שנהכעשריםהעליון

לבישהואכשופטהכהונהבמהלך .העליוןהמשפטביתלנשיאמשנה) :וםי(כ

בפקולטותועוד)הענישהתורת ,המשפטשל(פילוסופיההוראהגםבעבודתו

תל-אביב.ואוניברסיטתבירושליםהעבריתהאוניברסיטהשללמשפטים

רביםומאמריםחשוביםספריםגםאלא ,דיןפסקירקלאכתבהוא

המשפטיתירהישהקרבישראלאחרהיהלאהמשפט.שלשוניםיםמבתחו

מגוונת.כךכלהייתהשלו

שקבעהיעדאתהגשיםכהןחיים ,המקצועיהעיסוקמבחינת ,ספקאין

משקלהוסיףלהפ,ךאלא ,הזמןעםהתכרסםלאזהיעדצעיר.כאדםלעצמו

לדין.מקוםבהדרגהפינתהוהדת ,לארץ-ישראלעלהכהןשחייםלאחר

אתכהןחייםהקדיש ,שלוהערכיםממערכתהדתנעלמה ,לבסוף ,כאשר

 ,מידתולפיתפורכאילו ,מבשרובשרהיההמשפט .למשפטמלאבאופןעצמו

הואהאדם.אתלשרתומכוון ,ניסיוןועלהיגיוןעלהמושתתחרבתיכמוסד

והיקר.הכבודבכל ,בהתאם ,למשפטהתייחס

שביסודו ,החוקשלטוןלחוק.רבכבודרחשכהןחיים ,כולקודם

מןגםנדרשתהנאמנותעצמו.בפניערךהוא ,החוקלהוראותנאמנות

הוראותעםמתיישבתשאינהרצויההלכהלעצבירשאאינוהוא .השופט

כהןחייםשכתבהדיןבפסקבולטביטוילידיבאהזאתתפיסההחוק.
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להשתתף "ארדאלייבשםערביתמפלגהשלבקשהנדונהזאתבפרשה

הנדרשיםהתנאיםאתקבעלכנסתהבחירותחוקהשישית.לכנסתבבחירות

תהיההמפלגהמטעםהמועמדיםרשימתכגון:תנאים .כךלצורךממפלגה

מסויםסכוםותפקידבחירהזכותבעלישלמסויםמספרבידיחתומה

 ,כןפיעלאףבחוק.שנדרשוהתנאיםכלאתקיימה "ארדאליי .כפיקדון

להשתתףלההתירהולא ,המפלגהאתפסלההמרכזיתהבחירותועדת

שוללתשהיאמשום ,חוקיתבלתיהתאחדותשהיאהטעםמן ,בבחירות

לפסילתכעילהזהטעםצייןלאהחוקאך .המדינהשלהקיוםעצםאת

תאשר ] ...כהלכה[שהוגשהמועמדיםרשימתייכיקבעהחוק .להפךרשימה.

 .העליוןהמשפטלבית "ארדאלייערערהלפיכך . 25 "המרכזיתהוועדהאותה

פיעללא ,הרשימהשלהפסילההחלטתאתהשופטיםרובאישרובערעור

 ,החוקמעלאולחוקשמחוץעיקרוןפיעלאלא ,הבחירותחוקשלההוראות

יהודית.כמדינהנהיהמדקיוםשלהעיקרוןהוא

עלולא ,החוקפיעללפעוליש ,לדעתו .אחרתחשבכהןחייםהשופט

וראויאפשר ,טובהתשובהנותןאינוהחוקואם ,לחוקשמחוץעקרונותפי

אמר:וכך .החוקאתלתקן

הואהאיו ,מאדםזכותשולליםאין ,החוקשולטבהאשרבמדינהיי

הבחירותועדתלאבלבד.לחוקבהתאםאלא ,ביותרוהבוגדהמסוכןהפושע

הרשותהיאהכנסת :הזאתבמדינהמחוקקיםזהבית-משפטולאהמרכזית

אישלעשותבכ,ךרצונהאם ,מוסמכיהאתמסמיכהאשרוהיא ,המחוקקת

ההיגיוןלא ,המחוקקמאתכזאתהסמכהבהעדר .מעלליווכפריכדרכיו

-יהאאשריהא ,אחרשיקולשוםולאהמולדתאהבתולאהכורחולא

 . 26 "הזולתזכותושלילתעצמודעתעלדיןעשייתמצדיקים

הוסיף:הוא

במדינתההפליהוהעדרההתאגדותוחופשהדעהחופשעלהיאגאוותנויי

המלחמהמטרתגםשלדידהבכךביהימאונבדלתישראלנתימד ] ...ישראל[

אשראו ,החוקאתנוגדאשראמצעיוכל ;פסוליםאמצעיםמקדשתאינה

פסול-האזרחמזכויותלשלולכדיבוכשיש ,חוקיתהסמכהללאנעשה

בהןאשרהמדינותמןמהןיש ] ...ידו[עליויסמוךלאשראליבושופט ,הוא

וסכנותהריבולוציההישגיאו ,הדתקדושתאו ,המדינהבטחון

כלעלמכסים ,שוניםמערכיםערכיםבאלהכיוצאוכל ,היהקונטררבולוצ

מהםיש .לחוקובניגודסמכותללאשנעשהמעשהכלעלומכפריםפשע

במקרהאותווהמבטלחוק,מכלהגבוה ,טבעימשפט'להםהמציאואשר

מדינתשלדרכיהאינןאלהכלהתורה.הפרולעשותעתבחינתצור,ךשל

הסמכתהמכוחאוהכנסתמפיניתןוהחוקחוק,דרכידרכיה :ישראל

ולאשרהערעוראתלקבלכהןחייםהשופטהציעלפיכך . 27 "המפורשת

בדעתנותרהואאך .לכנסתבבחירות "ארדאליירשימתשלהשתתפות

 .מיעוט

גדולההייתההכתובלחוקכהןחייםשלהנאמנותהאם :לשאולאפשר

הקיוםעצםאתלסכן ,השופטיםליתרבניגוד ,מוכןהיהשהואכךכדיעד

ממדרגהחשימתראהכהןחייםכישאם ,לדעתי ,היאהתשובההמדינה?של

 .סייגאותנאיללא ,עיוורתנאמנותזאתהייתהלא ,לחוקבנאמנותראשונה

שלההשתתפותעקבהמדינהלקיוםממשיתסכנהרואההיההואאם

דרךמוצאהיההואשאףעליוחזקה ,לכנסתבבחירות "ארדאליירשימת

אתלראותיכולאניאיןיי ,הדיןבפסקכדבריומאי?אלאזאת.סכנהלמנוע

למוסדאולמדינההצפויההמידיתאוהברורהאוהממשיתהסכנה

בבחירותזומועמדיםרשימתמהשתתפות ,הימזכויותלזכותאוהיממוסדות

ומןלבתי-המשפטהיאהנסתרותמןזוסכנה ,לומרתמציואםלכנסת.

שבחומראשיבאניאף ,הממשלהשלהבטחוןלשירותיורקאךהגלויות

 ,להצדיקכדיהיהלא ,נויאלגםושהוגש ,המרכזיתהבחירותועדתלפנישהיה

הוועדהחרבילבותשומת ,כאמורסכנהשקיימתמימצא ,לחייבשכןכלולא

 . 28 "עלינוומרחפתקיימתהיאכאילוממששללסכנההופנתהלאאף

הצבאיהממשלכאשר ,זמןאותובישראלקייםשהיההמצברקעעל

חששבישראלוהציבור ,בתוקףעמדעדייןהערביתהאוכלוסייהעלשהוטל

צורךהיה ,הערביתהאוכלוסייהבקרבלאומניותתנועותהתפתחותמפני

הצפויההסכנהדברבהכלליהביטחוןרותיששלטענהלדחותכדירבבאומץ

בבחירותלאומניתערביתרשימהשלהשתתפותולאשר ,המדינהטחוןילב

 .המשפטבביתהרובמעמדתהסתייגותתוך ,לכנסת

שהואהדיןפסקאיזהונשאלכהןחייםהשופטכאשר ,שניםלאחר

המיעוטדעתעלהצביעהוא ,שנתןהדיןפסקיכלמבין ,ביותרמחשיב

ירזור.בענייןשכתב

עיוורת.לאאך ,גדולהתהיהילחוקכהןחייםשלהנאמנות ,כאמור

רקהואהחוקדמוקרטיתבחברהלעצמה.תכליתהיהלא ,בעיניו ,החוק

האדם.אתלשרתכלומר ,המאורגנתהחרבהשלהתכליתאתלשרתאמצעי

 oכחליפתהאדםאתשעוטפיםיסודערכיולבססלבטאאמורהחוקזהלצורך

האמונהבתחוםובמיוחזשונים,בתחומיםביטויליזיבאכהןחייםשלהפלורליזםעקרון 20

השאלהעלתהשופט,שנתמנהלאחרקצרזמןבהם,שזןהענייניםבאחזהזתיים.והפולחן

הרפורמי,בנוסחחגתפילתבולקייםכזיעירוניאולםלשכורהרפורמיתהתנועהזכותשל

ביתעיר.באותהזתייםחוגיםשלהתנגזותבשלאולם,אותולהשכירהעירייהסירובנוכח

היתר,בין,שלוהזיןבפסקכתבכהןחייםהשופטהרפורמית,התנועהלזכותפסקהמשפט

 ] ...המזינה[הקמתעלבאכרזהעוזבישראלאזרחלכלהובטחוהפולחןהזתייחופשכך:

שונים;זתייםותנועותזרמיםביןהפילוגסכנתכרוכהזהחופששלוהבטחתוקיומובעצם

ביטלתכן,תאמרלאשאםוהפולחן;הזתמחופשבמאומהלגרועכזיזובסכנהאיןאבל

 , 2107,2101טזפ"זשפריהו,כפרנ'פרץ 262/62בג"ץכולה"הזתחפשתורתכל

אמורלפרסם,מבקשתזבירשהוצאתכהן,חייםשלהכתביםכלבסזרתהכרכיםאחז 21

ההומניסטית,היהזותלעתים,נקראתשהיאכפיאו,החילוניתהיהזותלתפיסתמוקזשלהיות

(תשנ"ז)היובלספר-הפרקליטוזימוקרטית"יהוזיתמזינהשלייערכיהכהןהיחיראו 22

 . 45בעי , 4הערהלעילכהן, ; 9

באופןכהן.חייםשלהחילוניתהיהזותלתפיסתאישיתהתייחסותלהוסיףמבקשאניכאן 23

איןאחזשמצזבישראל,ליהוזיבמיוחזליהוזי,ונכונהיפהתפיסהשזוסבוראניעקרוני

לממשקשהמעשיבאופןאולםליהזות,שייכותתחושתבויששנימצזאךזתית,אמונהם

בכהונתימסוגל,הייתישאניהלוואיכהן,לחייםבזומהוראוימלאבאופןזאתתפיסה

כזילכך.מסוגליםמאוזמעטיםפה,שבעלמתורהבמובאותשליזיןפסקילתבלכשופט,

מכמניעםורחבהקרובההיכרותנזרשתוראוימלאבאופןכהןחייםשלהתפיסהאתלממש

 ,אותהלהעמיקויזע ,ומשכילזתיבביתמילזותוכזאתלהיכרותזכהכהןחייםהיהזות.

שמקבלבישראל,חילונייהוזי ,זאתלעומתחייו,ימיכלוענייןזמןהרבהלכךמקזישכשהוא

באופןאלא ,החילוניתהיהזותאפילוהיהזות,אתמכיראינוהספר,ובביתבביתרגילחינוך

כענייןבעיקרזאתאך ,שלוההוויהשלחשובמרכיבלהישאריכולההיהזותאמנםשטחי,

תפיסתאתלממשיכולאינוהואלכןומסורת,יזעשלמוצקבסיסללא ,ותחושהזהותשל

שלהמשיכהכוח ,כתוצאהשטחי.באופן ,היותרלכלאלא,כהןחייםשלהחילוניתהיהזות

מקונן,היהכהןחייםכךועליורז,שלההסגוליוהמשקלפוחת,זאתיהזות

 365 ) 3יט(פ"זהשישית,לכנסתהפרכזיתהבחירותועזתראשיושבנ'ירזור 1/65ע"ב 24

ירזור).:עניין(להלן

 ,-1955ו"תשט ,משולב]]נוסחלכנסתהבחירותלחוק 30יס 25
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אתכת Pשתי"עלורכר 7לשופטתות 7להו Pהספיכהוחיים

ואיחולים,ברכהמכתבלברכסשעשיתי",ולשלוחהעוול

עולמולביתשכפטרלפכישבועיים

ערכיכלאתשהחשיבכהן,חייםועוד.צדק ,שוויוןחירות, ,האדםכטדמגן:

דורשבכדילאצדק.לעשותצריךהמשפטהצדק.עלדגשלשיםבחרהיטו,ד

 . 29צדק"יימשפטלעשות ,שלוהאמוניםבשבועת ,יתחייבהשופטכיהחוק

ראוי.משפטאינוכהן,חייםאמרכךצדק,בושאיןמשפט

מבקששהמשפטככלצדק.אינומשפטכיומוטכםידועוהריהכיצד?

פעראוקטןפער ,אכןלזה.זהביןפערנותרעדיין ,הצדקאללהתקרב

הפערשבובמקרהלעשותמהאךנמנע.בלתיואפילוטבעיפערהואאקראי

הואכזהבמקרהברורה:הייתההתשובהכהןחייםאצלומקומם?גדול

עלהמוטלותהמגבלותבמטגרת ,תשיגשידוככלויעשה ,הצדקאתיעדיף

הן ,דרכובכלאותוהנחתהזאתגישהצודק.גםיהיהשהמשפטכדישופט,

העליון.המשפטבביתשופטבמשרתוהןלממשלההמשפטיהיועץבמשרת

בשנות ,לממשלהמשפטייועץשימשכהןחייםכאשרדוגמה.הנה

אותןהומוטקטואליים.יחטיםשלבטוגיהלעטוקעליוהיה ,החמישים

 ,ובצנעהבהטכמהבוגריםאנשיםביןקוימואםאף ,כאלהיחטיםשנים,

לאיוםנתוניםהיוהומוטקטואליםכתוצאה,חמורה.פליליתעברההיוו

כהןחייםלטחיטה.גםלוואיוכתוצאתוהרשעה,אישוםשללטכנהמתמי,ד

פוגעאינוכאלהיחסיםקיוםשכןזה,למצבענייניתהצדקהאיןכיטבר

שלבאוטונומיהפוגעכאלהיחטיםעלפליליאיטור ,שניומצד ,בציבור

שיחטיםבאופןהפליליהחוקאתלתקןלממשלההציעהואלפיכךהאדם.

כלפיבציבוראזשרווחההעמדהרקעעלאולםאטורים.יהיולאכאלה

דעותכיכהןלחייםכשנתבררההצעה.אתהממשלהדחתהכאלה,יחטים

הוא ,להומוטקטואליםעוולוגורמותהמצב,תיקוןאתמונעותקדומות

ולפרקליטותלמשטרההנחיהוהוציא ,התביעהכראשבטמכותו,שימושעשה

הומוטקסואלייםיחטיםקיוםבגיןאישוםלהגישולאחקירהלפתוחשלא

אךומחאה.טערהעוררהזאתהנחיה .ובצנעהבהסכמהבוגריםאנשיםבין

המדינהרשויותידיעלהומוטקטואליםשלהרדיפהיעילה.הייתההיא

ההיפךבדיוקחשבייהציבורהטביר:כהןחייםנפטקה.וכמעטמאודנחלשה

המשפטיהיועץ ] ...שלי[מצפונילפיהלכתיאניאך ,חשבתישאניממה

 . 30לא"ותווהגינות,צדקשיקוליועל-פימצפונועל-פילפעולצריךלממשלה

הומוטקטואלייםיחטיםכיקבעהחוקזאת.הנחיהעלתמהתיבשעתו

רקחוקלעקוףלממשלההמשפטיהיועץשלטמכותוזוואין ,אטוריםהנם

אלא ,שלוהצדקתפיטתאתאוהאישיהמצפוןאתתואםשאינומפני

 ,כהןחייםאפואזהכיצדיהיה.אשריהיה ,החוקאתלאכוףהואתפקידו

צודק?אינוהחוקשלדעתומשוםרקחוקמקפיא ,החוקשלטוןעלהמופקד

צדקהוא . 31צדקכהןשחייםלמסקנהוהגעתידעתישיניתיזמןלאחראך

 ,ראויאםבשאלהדעתשיקוללממשלההמשפטיליועץהקנהשהחוקמשום

 ,עברהבביצועשנחשדאדםכנגדאישוםלהגיש ,הציבוריהענייןמבחינת

בהחלטתהעמה.ביצועבדמלכאורהראיותאדםאותונגדקיימותאםגם

האלההשיקוליםאחדשונים.שיקוליםמעורביםלממשלההמשפטיהיועץ

ואיןרב,משקלהצדקלשיקולנודעשבובמקרה .הצדקשיקוללהיותצריך

עלתהיההצדקשידשראויאפשר ,אחריםכבדיםעניינייםשיקוליםכנגדו

 . 32הענייןלגוףצדקכהןחייםכידביעבדנתמרזהבמקרהגםאכן,העליונה.

יצאשמואשרעדרבזמןעברלאשופט,נתמנהכהןשחייםלאחר

טענותלשמועכרויותאוזניוטבל,לראותפקוחותשעיניו ,צדקכשופטלפניו

 ,מאולץפירושאפילו ,החוקאתמפרשהואשאפשרמקוםובכלעוול,נגד

יעמיד ,כהןחייםהשופטאמרהמשפט,ביתצודקת.לתוצאהלהגיעכדי

ידיעל ,לפגועמתכווןהואשאיןבחזקתותמידהישראליהמחוקקייאת

נחלתןהםאשר ,וצדקחרות ,שוויוןשליטודייםבעקרונות ,חקיקתומעשה

לכךובדומה ,המחוקקמצדכך . 33והנאורות"המתוקנותהמדינותכלשל

ביתבידיהכוחנתוןגםנתוןייכהן,חייםהשופטכדבריהמשפט.ביתמצד

את . 34 "צדקולעשותעושקולהטירעווללמנוע ,ברייתומטבע ,המשפט

הואהצדק,למעןשניהלבמאבקתום.עדלנצלמוכןהיההואהזההכוח

שכלליאטור ,לשיטתולפורמליזם.אנטי-תזהגילםהואונועז.יצירתיהיה

 .צדקימנעודיון

רדיפותנכיחוקלפינכהשלבקשהנדונהבפניושבאוהמשפטיםבאחד

פיעללההמגיעיםהתגמוליםעלהצמדהוהפרשיריביתלקבלהנאצים

משוםהבקשהאתדחוערריםועדתגםוכןהמוטמכתהרשות . 35החוק

בערעורהצמדה.הפרשיאוריביתלפטוקטמכותלהןהקנהלאשהחוק

מקנהאינוהחוקאכןכיהשופטיםרובידיעלהוחלטהעליוןהמשפטלבית

טמכותאיןוממילא ,הערריםלוועדתאוהמוטמכתלרשותכזאתטמכות

היהכהןחייםהשופט .הערעורבמטגרתהעליוןהמשפטלביתגםכזאת

כזאת.טמכותנתונהכןהעליוןהמשפטלביתכיכתבהוא .מיעוטבדעת

דעתזהובדיוןהעליון,המשפטבביתנוטףדיוןנתקייםזהדיןפסקעל

חייםהשופטאמרוכךרוב.דעתלהיותהפכהכהןחייםהשופטשלהמיעוט

ערכאתשלטמכותהשלפיו ,הגדולהכללמעינינעלםלא" :הנוטףבדיוןכהן

עתה,כןכאז ,לינראהאך-מערעריםעליההערכאהשלכטמכותהערעור

צדקלעשותהצורךמפני-לדחותושניתןאו-נדחהזהדיונישכלל

 . 36במשפט"

לביתובפריצה .הפיטמפעלשלאיגרתקנהאדם .נוטףמקרהוהנה

למשטרה,הגנבהעלדיווחהואזאת.איגרתגםובהםרביםחפציםנגנבו

בפנקטו.רשוםשהיהכפי ,האיגרתמטפראתלמשטרהמטרהשארובין

עלהאיגרתאותהשלהמטפרהפיט,הגרלתנערכהמכןלאחראחדיםימים

ההגרלה,חוזהשלהתנאיםלפיאךדירה.שללפרטזכאישהואונקבעבגורל

פרטלקבלזכאיאדםאין ,הממשלהשלהפרטומיםבילקוטשפורטמוכפי

כיווןשזכתה.האיגרתאתלמפעלמוטרהואכןאםאלאהפיסממפעל

לקבלתתביעההפרט.אתלהעניקהפיטמפעלטירב ,נמצאהלאשהאיגרת

המשפטלביתבערעורמכןולאחרהשלום,משפטלביתשהוגשה ,הפרט

דעות.ברובהואאףנדחההעליוןהמשפטלביתערעורנדחתה.המחוזי,

המערערשלבבעלותוהייתההאיגרתכישוכנעובערעורהשופטיםכלאמנם

שפורטםכפי ,ההגרלהחוזהכיקבעוהשופטיםרובאךההגרלה,מועדלפני

טעיףאותולפטילתיטודואין ,המערעראתמחייב ,הפרטומיםבילקוט

הדין.לדעתם,הוא,כךהאיגרת.במטירתהפרטקבלתאתהמתנהבחוזה

אינההתוצאהלדעתו,התוצאה.נגדהתקומםכהןחייםהשופטאולם

לתוצאה ,הדיןבמטגרתלהגיע,לושתאפשרדרךחיפשהואלכןצודקת.

חוזהנקשרהפיטמפעללביןהמערערביןכיאמרהואמצא.והואצודקת.

הפיט.מפעלשלוהמודעותהשלטיםגביעלשפורטםכפייותר,פשוט ,אחר

בוואין ,הפרטאתיקבל ,בגורלתעלהוהיאאיגרתשיקנהמיזה,חוזהלפי

לדעתו,לכן,הפיט.למפעלאותהימסורהאיגרתשבעלהפרטלקבלתתנאי

בילקוטהפיטמפעלידיעלשפורטמוהתנאיםידיעלמחויבהמערעראין

פרטוםאמצעיהואיי ,הדיןבפטקאמרהוא ,הפרטומיםילקוטהפרסומים.

בוהמתפרטםהחומראך ,מונחיםבמקומםותכליתושכבודו ,הממשלהשל

הממשלהבענינימצוישאינואדםשלהפנייתו ] ...הרבים[לידיעתמגיעאינו

 . 37בעיני"לרשלעגבבחינתהואהפרטומים,ילקוטאל ,ומשפטחוקובעניני

אךהמערער.לטובתלפטוקוראויאפשר ,כהןחייםהשופטאמרלפיכ,ך

מיעוט.בדעתנשארהוא

לכללהגיעכאשרמנוחלונתןלאכהןחייםהשופטשלהצדקחוש

ביתשלדיןשפטקהואהכלל ,אכןעוול.וגרםטעהעצמושהואמטקנה

אתלבטלכדיבכךאין ,טעותבונפלהואפילו ,סופיהנוהעליוןהמשפט

חשששלא ,כהןחייםאךלתקון.יוכללאמעוות ,כביכול ,זהוהדין.פטק

אתלתקןאפשריתדרךכלוחיפשכךעםהשליםלאשטעה,להודותכלל

הורשעברנטלכך.דוגמההואברנטעמוטשלהמפורטםהמקרההמעוות.

התבטסהההרשעהעולם.למאסרונדוןהמחוזיהמשפטביתידיעלמצח

אךמצלמה.בפניהרצחשחזורועלובכתבפהבעלברנטשלההודאהעל

השופטהעליון.המשפטלביתוערער ,מפשעחףשהואלטעוןהמשיךמנט

 ,שוכנעהוא . 38הערעוראתדחה ,הראשיהדיןפסקאתשכתבכהן,חיים

חופשי.רצוןמתוךניתנהברנטשלההודאהכיהדין,בפסקשכתבכפי

אחרפעםהמשפטביתידיעלנדחוחוזרמשפטלעריכתברנטשלבקשות

השופט .חפותואתלהוכיחבניסיוןציבורימאבקלנהלהמשיךברנספעם.

ולאחר ,הטוהרבבתיעורךשהיההביקוריםבמטגרת ,אותופגשכהןחיים

לאהואטעות.נפלהשלוהדיןשבפסקהשתכנעאחדותפעמיםעמושדימ

המדינה.מנשיאחנינהיקבלשברנטכדילפעולוהחל ,בכךלהודותהיטט

לאהואועדייןמאטר.שנותשמונהלאחרושוחררחנינהקיבלמנטלבטוף

בדברבחוקתיקוןבעקבות ,לאחרונהחפותו.להוכחתהמאבקעלויתר

השופטתמפי ,העליוןהמשפטביתהחליטחוזר,משפטלעריכתהתנאים

חזרההפרקליטות ,זהבשלבלברנט.חוזרמשפטלקייםישכי ,דורנרדליה

פסק ,חדשותראיותאוטענותנשמעולאכיואףכתוצאה,האישום.מןבה

דורנרלשופטתלהודותהטפיקכהןחייםבדין.זכאיברנטכיהמשפטבית

 ,ואיחוליםברכהמכתבלברנטולשלוח ,שעשיתי"העוולאתשתיקנתייעל

 . 39עולמולביתשנפטרלפנישבועיים

אוריוןאוריון.לעמוטנוגעאחרמקרהמטוגו.יחידמקרהזההיהולא

למאטרונדוןהורשע ,אשמתואתשהכחישואף ,ברצחהואאףהואשם

ערעורו.אתדחה ,כהןחייםהשופטשלמאשותו ,העליוןהמשפטביתעולם.

שאוריוןשוכנעהוא ,הטוהרבביתאוריוןעםנפגשכהןשחייםלאחר ,ושוב

לקייםאפשרותהייתהלא ,אזשהיהכפי ,החוקפישעלכיווןמפשע.חף

 oאךהנשיא.מןחנינהשיבקשלאוריוןכהןחייםהציע ,לאוריוןחוזרמשפט
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כהן.חייסשלההנחיהסוח ,למציאותוהותאס ,זהבענייןהפליליהחוקתוקן ,שניסלאחר 32
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עצמו,כהןחייםפנהואזסירב. ,מפשעחףהואכילטעוןשהמשיך ,אוריון

כתבוכך .לאוריוןחנינהוביקשהמשפטיםשראל ,כשופטמכהןהואבעוד

[שלהכנהאמונתומחמתיי :המשפטיםלשר ,היתרןיב ,כהןחייםהשופט

לעשותאומרגמרתי .חנינהלבקשהאישמסרב ,מפשעבחפותואוריון]עמוס

 ,זונפשלהצילשניתןאנימאמיןנפשו.עלולבקש ,בעל-כורחושלוחועצמי

מביתושוחררחנינהקיבלאוריון ,דברסוף ."עודגאולתהמעכביםאיןאם

 . 40הסוהר

עצמורואהשופטכל ,אחדמצד ,אמנם .צדקלעשותמבקששופטכל

 .החוקבמסגרתצדקלעשותרוצההוא ,שנימצדאךהחו;קידיעלכבול

 ,לשופטשופטביןההבדל .דופןיוצאהיהלאכהןחייםזאתמבחינה

אךבדרגה.הבדלבעיקרהוא ,צדקלביןמשפטןיבהמתמדתבהתמודדות

זאתמבחינה .גדולהיהאחריםשופטיםלביןכהןחייםביןבדרגהההבדל

לאחרגםכ,ךכלעצמוהעסיקעודמידופן.יוצא ,זאתבכל ,היהכהןחיים

כיהשתכנעואם ,עוולוגרםטעותעשהלאאםבשאלה ,דיןפסקשנתן

 !העווללתיקוןשניתןכללעשותונרתם ,בפומביבכךלהודותהיססלא ,טעה

הבכורהכהןחייםאצל ,צדקלביןמשפטביןבמתחכינראההיהפעםלא

היההואהצדקלמעןאךהחו,קנגדפוסקהיהלאהואאמנםלצדק.ניתנה

שבהםהדיןפסקיאפשר.שהחוקככלאותוולהגמישהחוקעםלתמרןמוכן

 . 41להוכיחיכוליםבמיעוטכהןחייםנותר

מןלהסתייגואפשר ,לצדקנתןכהןשחייםהמשקלאתלבקראפשר

אתלעוותמוכןשופטאם .צדקלעשותכדיהחוקעםלתמרןשלוהנכונות

שיגרוםסופו ,לטעוןאפשרכך ,מסויםבמקרהצדקלעשותכדיהחוק

כדי ,חוקשלהרגילהמובןמןסטייהשהרי ;אחריםמקריםבהרבהאי-צדק

מעמדייפגעכתוצאההחוק.שלוביציבותבוודאותתפגום ,צדקלעשות

חוק·ללאצדקלךואיןהחוק.שלטוןגםיתערערדברשלובסופוהחוק,

עםלהשליםגםולעתיםהצדק,חושאתלרסןשופטצריך ,הטענהלפילכן,

הצדקולמעןכלליבאופןהחוקשלטוןלמעןמסוים,במקרהאי-צדק

אחרים.במקרים

חכםשופטכיסבורהיההואזאת.ביקורתמקבלהיהלאכהןחיים

במידהלפגועבלי ,נדרשהואכאשרצדקלעשותהדרךאתימצאויצירתי

אכן .מסיניתורהאינו ,לזכורישהחו,קהחוק.ויציבותודאותשלהראויה

טעםהואהצדק .הכללמןיוצאלושאיןכלללךאיןאךכללים.קובעהוא

אתמבטלהכללמןיוצאשכלנכוןזהואיןהכלל.מןיוצאלעשותטוב

כאשרגם ,עווללמנועכדיהכללמןלצאתכזכותזאתראהכהןחיים .הכלל

 . 42לחובתוזאתשיזקפומשפטניםיהיוכיידע

בסופוונצחי.ישןהואצדקלביןמשפטביןהראויהיחסעלהוויכוח

 ,בהתאם .מידהשלענייןשהכול ,היאהנכונההתשובהכינראהויכוחשל

אם .הראויההמידהמןחרגכהןחייםהשופטכישיאמרמישיהיהיכול

המשפטביתאילוהמשפטלמערכתטובזההיהלאויאמר,שיוסיףיכולכ,ך

פחותנעשההיההמשפטשאז ,כהןחייםכמומשופטיםכולומורכבהיה

המשפטיתלמערכתטובזההיהלאכי ,ולומרלהוסיףישכ,ךאם ,אולםיציב.

המשפטשאז ,כהןחייםכמואחדשופטרקולוהמשפטבביתהיהאילולא

 .אנושיפחותנעשההיה

דברד.סוף
לחמהקומותלהוסיףאפשרשעליהן ,כאלהיסודאבניהניחכהןחיים

הואהיהדות.שלמיוחדתתפיסהיתהיהכהןלחיים ,ואשית .בישראל

יהדותחילונית.יהדותשלמבנה ,הדתיתהאמונהמןשהתפרקלאחר ,הקים

העםשלהארוכהלמסורתרבכבודועלקרובההיכרותעלבנויהזאת

העכשווייםלחייםהיהודיתהתרבותאתלהתאיםיודעתהיאהיהודי.

אונימסליים.ערכיםעםהיהודיהייחודאתלשלבומצליחה ,היהודיםבמדינת

לשלבהצליחהואכזאת.ליהדותדוגמה ,אישיבאופן ,לשמשיכולכהןחיים

לחברהשייכותעם ,דתיתאמונהללאאף ,יהודיייחודהרמוניבאופן

הוא ,ליהדותאדישיםשאינםבישראל,חילונייםיהודיםעבורהגלובלית.

מבחינה .ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינתשלהמהותאתמגלם

דרך.מורהלשמשיכולהואזאת

כמדינתישראלמדינתשללתפיסהחשובהיבטהוסיףכהןחיים ,שנית

לאהואהחוק ,בישראלהחמהכמומפולגתבחברהכיומוסכםמורחוק.

שבכוחוהמרכזיהחישוקבעצםאלא ,בחמההזרמיםלכלמשותףמכנהרק

כהןחייםהחוק!מהואולם .ומסודרשלםאח,דכגוףהחמהאתלהחזיק

לעשייתכאמצעיגםאלאהסדרלשמירתכמכשיררקלאהחוקאתתפס

בולטהיההואאך .זאתבתפיסהיחידאוראשון ,כמובןהיה,לאהוא .צדק

תוצאהאלשיובילבאופןהחוקאתלתמרןובנכונותלצדקשלובקנאות

החוקשלולתכליתללשוןמלאהנאמנותשלהרחבהכלללשיטתו,צודקת.

למנועכדינדרשאם ,הכללמןליוצא ,לפעםמפעם ,מקוםמעטלפנותצריך

הואשלכאורה ,החוקאתלעשותאפשרכמהעדהראההואבולט.אי-צדק

במובן ,חוקמדינתשכן ,חוקבמדינתנדרשכךוצודק.לאישי ,ואדישמנוכר

צדק.מדינתגםהיא ,הנכון

לעיצובבולטתתרומהשהעלוהשופטיםביןהיהכהןחיים ,ושלישית

מתבססתזאתיחסיםמערכת .האזרחלביןהשלטוןביןראויהיחסיםמערכת

חייבהשלטוןזאתנאמנותמכוחהציבור.נאמןהואשהשלטוןהתפיסהעל

גםלשרתחייבהשלטוןלכןמאזרחים.מורכבהציבורהציבור.אתלשרת

מכאןהאזרח.טובתלביןהציבורצורכיביןמתחקיים ,אכן .האזרחאת

הואואם ,כראויהאיזוןאתלעשותחייבהשלטוןביניהם.לאזןהצורך

לעשותדעיכהןחייםהשופט .האיזוןאתלתקןאמורהמשפטבית ,שוגה

 ,השלטוןמןחלקהיהשבהןהרבותהשניםבמשךהנדרש.האיזוןאת

אורחותאתהיטבלמדהוא ,לממשלההמשפטיוכיועץהמדינהכפרקליט

הצרכיםאתראויבאופןלהעריךלושאפשרווחושניסיוןרכשהואהשלטון.

בדברהשלטוניותהטענותאתנכוןבאופןלשקול ,השלטוןשלהאמיתיים

עלבהתאםולהחליטציבוריים,לשירותיםנזקאוהמדינהלביטחוןסכנה

שלעתיםידעהואהאזרח.זכויותלביןהשלטוןעמדתביןהאיזוןנקודת

שבאופןכשם ,לציבורשייגרמוונזקסכנהבהערכתומטעהטועההשלטון

עםיחד ,כתוצאה .שלטונייםלצרכיםיתרמשקללתתנוטההואטבעי

השלטוןעמדתשביןהאיזוןנקודת ,המדינהשלוההתפתחותההתחזקות

בכיווןויותריותר ,השבעיםמשנותבמיוחד ,לנועהחלההאזרחזכויותלבין

 .זהבכיווןלתנועהרבותתרםכהןחייםהאזרח.זכויותשל

(הנתפסהמשפט ,החילוני)(במובןהיהדותכי ,בסיכום ,לומראפשר

אידאליםהיוהאדם)כמדשללעיקרון(כביטויהאדםוזכויותצדק)כמשפט

עליוהיהאם .זהעדיפותבסדרדווקאלאוכהן.חייםשלבחייומרכזיים

במקוםהאדםכבודאתקובעהיהשהואסבוראני ,עדיפותסדרלקבוע

 ,רווחתו ,כבודו ,שלומולמעןאלאנלחםהמשפטאיןיי ,כדבריו .הראשון

 . 44 "במדינתוהאדםשלוהגנתוקידומו

מוצלח)שאינו(בתרגוםאוהומניזםמשותף:מכנהישאלהלאידאלים

הטובבאופיואמונהאינו ,כהןחייםשלתפיסתולפי ,הומניזםאנושיות.

 ,משוכנעהיהאףהשואהובעקבותכ,ךעםהשליםכהןיםיח .האדםשל

רשע.למעשימסוגלוהוא ,הרעמןגםיש ,מקוםובכלעםבכל ,אדםשבכל

בדרךולהנחותואותולרסן ,האדםאתלחנךאפשרכיהאמיןהוא ,זאתעם

ההומניזםאדם.כלבפניפתוחותהרעדרךוגםהטובדרךגם ,אכןהטוב.

חייםשלהראשיתהבחירההייתהזאת .בטובובחרתהאדם:עלומצווהבא

כהן·

לאמונהנולדהואמאמין.אדםמותועדונשארמנעוריוהיהכהןחיים

עשההואבאדם.האמונהאתבמקומהשםהואמבוגרכאדםבאלוהים;

תמציתזאתומאודו.נפשובכלאותהועבדחיים,לתורתזאתאמונה

 . 4Sאחריושהותירהמורשת

ליבאיזיגםראו . 670 , 663(תשסייג)חהמשפטלזכרוייזרבים-כהןייחייםפריזמןזיראו 40

ה'לחייםזכריןספרזייל"כהןחייםהשופטשללזכרוזברים-חייםומורהזרךיימורה

 . 83בעי , 2הערהלעילכהן,

הערה,לעילכהן ; 5(תשלייו)זמשפטיםמשמעייתלתא-נאמנהייפרשנותכהןהיחיגםראו 41

 . 289בעי , 14

צרכיםהמכפיףאזםהמצייןגנאי,שלכתוארנפשיי,יייפהכהןלחייםקראופעםכאשר 42

אוהבאיניכן,ייאכןוהוסיף:גזולה,מחמאהשזאתאמרהואמופשטים,לערכיםמעשיים

נפשיי.מכוערי

השלושיםביוםשנישאוזרביםוכןכהן,חייםשלהלוויהביוםשנישאוונוספים,אלהזרבים 43

(עורכות)יאירואיזארמיהעליון:המשפטביתיזיעללאורשהוצאהבחורבתכונסולפטירתו,

רשימותוכןאלה,מזרביםחלק(תשסייג). 2002-1911ב !Iא-תשס !Iתרעל: !Iזכהן,ה'חיים

הערהלעילכהן,ה'לחייםזכריןבספרופורסמוקובצוכהן,חייםשללזכרושנכתםנוספות

2 

 . 929בעי , 16הערהלעילכהן, 44

שנערךכהןלחייםהאזכרהבטקסלהקרנהאולמרטעליזהיזיעלשהוכןכהן,חייםעלסרט 45

הראשוןבערוזגםהוקרןזמן(ולאחרלפטירתוהראשוןהשנהביוםהעליוןהמשפטבבית

זנחכהןשחייםלומרבאהסרטשםשמיםיי.לשםייאפיקורוסבשםנקראהטלוויזיה),של

לתיאבון,כאפיקורוסלאלמקום,אזםשביןהמצוותמןוהשתחררבאלוהיםהאמונהאת

אתלשרתשיוכל,כזיכלומרנעלה,תכליתלשםאלאשעה,חיישלהנאותלעצמושמבקש

האזם.הואהרביאה,נזר
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הוא ,שבעיםבןותויבה ,החוקבמצוותהמשפטמביתפרשכהןחייםכאשר

 .ויכולשנתבקשככלבוריהצאתלשרתהמשיךהוא .בביתולנוחהלךלא

הואמידות.וטוהראדםלזכויותחתללאלוחםשלבציבורשםכברלוהיה

שלוהמעורבותללבו.קרוביםשהיוחברתייםלארגוניםוידושמואתנתן

ידיעלמחוזרהיההואורחבה.עמוקההייתהוחברהמדינהבענייני

הוא ,ואמיצהעצמאיתדעהלשמועביקשההתקשורתכאשרהתקשורת.

 ,דעתואתלהביעהיססלאהוא ,טעההמשפטביתלדעתואםהכתובת.היה

ואנשיםצימראנשיהשפיע.הואבצימר.הדהיהלדמיו .בכתבאופהבעל

ממנוולקבלדעתואתלשמוע ,עצתואתלבקש ,לרגלאליועלופרטיים

גם ,שנהעשריםבמשךכךרחבה.בידמעצמונתןהוא .השראהאוהכוונה

-לכךמעמומופת.סמלנעשההואימיובסוףותשוש.חולההיהכאשר

 .מוסדנעשההוא

 ,קברומעלויפיםרביםדבריםנאמרו ,ואחתתשעיםבן ,נפטרכאשר

 ,ברקאהרןהשופטלכבודו.שנכתבוובמאמריםלזכרושנערכובאזכרות

ישאםייכיואמר ,"בדורוויחידאחדיילוקרא ,העליוןהמשפטביתנשיא

העמיקייהואכיהעריך ;"במשפטגאוןהיהכהןחיים-במשפטגאונות

כוכבשימשתמידייכיוהוסיף ;"הישראליתהדמוקרטיהשליסודותיהאת

כיצייןהעליון,המשפטביתשללשעברהנשיא ,שמגרמאירהשופט ".צפון

 'פרופ ".רביםויקרכבודלנווהוסיף ,לגבולותינומעמ ,למרחוקיצאשמעויי

ואמרה ,"מודלדמותייאותוכינתה ,כהןחייםשלקרובהידידהגביזון,רות

אני ".אוהבתוכחתייהיודבריואשר "זעםנביאיישלתפקידמילאשהוא

גםהוא ;עצומהמורשתאחריומשאירכהןחייםייכך:שלובלוויהאמרתי

מסתכלאני .תחליףלושאיןאדםאין ,אומרים ] ...גדול[חללאחריומשאיר

 ,בישראללחברהומצפוןמצפן ,לאומיכמוסד ,כהןלחייםכיוחושבסביב

מותו.עםהשאירכהןשחייםהמורשתעלדיברורבים . 43 "תחליףכיוםאין

המורשתפעמיםהרבהכיסוי.לוישתמידלאגדול.ביטויהיאמורשת

בניין ,שמועלמכוןמאשריותרלאהיאציבוריתאישיותשלהאמיתית

 ,וחשובמקורירעיוןאחריומשאיראדםלעתיםאךלזכרו.רחובאולכבודו

ממנהליהנותאולהחכים ,ללמודשאפשררוחניתיצירהאוחברתימסר

ידומתחתלהוציאיכולשופטשופט.אצלגםלעתיםקורהזהזמן.לאורך

רעיוניחידושגםאלא ,לחברהעכשוויתתרומהרקלא ,בושישדיןפסק

שופטיםגם ,אכןרבות.שניםבמשךוניכרתקיימתשהשפעתוחמתימסראו

הואמורשתשלהחייםאורךכללבדרךכינראהונשכחים.הולכיםכאלה

המייסדיםדורשלהגדוליםהשופטיםאתשזוכריםרביםאיןהיוםכמ .קצר

 ,שלהםהגדוליםהדיןפסקיאתמצטטיםעדייןרחוקותלעתיםורק ,בישראל

פניעליישארלאכברהבאבדורכיייתכןבחברה.ממשינוייששהובילו

חדשמפניישן .אלהשופטיםשלהמורשתמןכלוםולאכמעטהשטח

יסו,דאבניכמו ,ועומדתקיימתשלהםהמורשת ,כןפיעלואף .תוציאו

אתשמחזיקותוהן ,לגובהבנייןהוקםעליהן ,לעיןנראותהןאיןכישאף

 ·הבניין


