
א.ההרכב

המקוםאלשהגיעואנשיםכוללתהיא .בצמרתאנשיםקבוצתהיאאליטה

פעילותשלמסויםבתחום ,ביותרהמצטייןלומראפשר ,ביותרהגבוה

רבות.האליטותגםכן ,רביםהאנושיתהפעילותשתחומיכשםאנושית.

אליטההיאהמשפטיתהאליטה .ואחרותמקצועיות ,חברתיותאליטותיש

א,ן ,אחרותמקצועיותלאליטותשונותמבחינותדומההיא .מקצועית

 .משלהמיוחדיםמאפייניםלהיש ,כמובן

שהםהכולעלשמוסכםאנשיםרקכוללת ,צרהבהגדרה ,האליטה

נוספיםאנשיםכוללת ,הרחבהבהגדרתההאליטהאן ;אליהמשתייכים

 ,טהיהאלגבולותאתשמרחיביםככלהצרה.האליטהבשוליהנמצאים

וחשיבותהיוקרתהמצטמצמים ,בההחרביםמספראתמגדיליםובהתאם

באליטההדיוןלצורן ,מעדיףאניכןמשוםמיטשטשים.ומאפייניה

אותםאתרקבהלכלולכלומר, ,צרבאופןהאליטהאתלהגדיר ,המשפטית

אליה.משתייכיםשהםהכולעלשמוסכםהאנשים

חשהשכיםעשרותשבמשךהמשפטית,הא'ניטה

ה. Pכסז ,אחזו'נ Pב'נזברוכהגהצועית pמסו'ניזריות

כ'נפיגםבו'נטתכעשתהבוצות P'נהפכימיתה Pהח'נו

ע'נ Pרו'נאזו,עםזוכמתמוזזותכראותבוצות Pה .חוץ

רה Pיוע'נגםא'נאערכי,אוצועי pמבסיס

מבחןפיעל ,כללבדרן ,נקבעתמסוימתלאליטהאדםשלהשתייכותו

משתייןאדםההצטיינותמבחןפיעל .התפקידמבחןפיעלאוההצטיינות

לעומתמסוים.בתחוםהאישיתוהצלחתוהמקצועיתרמתובשללאליטה

בשללאליטהאדםשלהשתייכותונקבעתהתפקי,דמבחןפיעל ,זאת

לכישוריואוהאישיותלתכונותיונגיעהללאאף ,מסויםבתפקידכהונתו

עלתיקבעמסוימתלאליטהההשתייכותכיכמובן, ,גםאפשר .המקצועיים

ההצטיינותמבחןפיעלבחלקהתורכבשאליטהכלומר ,מעורבמבחןפי

 .התפקידמבחןפיעלובחלקה

כוללתהיא .מעורבמבחןפיעלמורכבתהמשפטיתהאליטה

המשפטביתשלשופטיםלמשל ,מסוימיםתפקידיםהממלאיםמשפטנים

יאבנרךלהתפרסםעתידהזורשימהשלמלאהגרסההעליון.המשפטבית(בדימוס)שופט

ייהמשפט".של

משפטניםגםכוללתהיאאן ;אלהתפקידיםממלאיםשהםמשום ,העליון

הםשאיןאף ,הפרטיבמגזרדיןעורכילמשל ,המקצועיבמישורשהצטיינו

רשמי.תפקידכלממלאים

מישורים:בשניהמשפטיתהאליטההרכבאתאבחןזוברשימה

באליטהחרביםשלהשתייכותםפיעלכלומר ,המוסדיבמישור ,ראשית

המשפט;בתילמערכתהשתייכותפיעלכגון ,מסויםלמגזראולמוסד

החבריםשלהאישייםהמאפייניםפיעלכלומר ,האישיבמישור ,שנית

מקצועית.והכשרהמוצאארץכגון ,באליטה

מוסדיהרכב . 1

משתימורכבתהמשפטיתהאליטה ,המוסדיתההשתייכותמבחינת

המשתייכיםממשפטניםהמורכבת ,הציבוריתהקבוצהעיקריות.קבוצות

השלטוני;הממסדראויה)בלתיכיאם ,מקובלת(בלשוןאוהרשמילממסד

ושמורכבת ,המשפטניםרובמשתייכיםשאליה ,הפרטיתוהקבוצה

הפרטי.במגזרהעובדיםממשפטנים

לשתילחלקאפשרהציבוריתהקבוצהאתהציבורית:הקבוצה

והשנייה ,השופטתברשותהשופטיםאתכוללתהראשונה :משנהקבוצות

המבצעת.ברשותהמשפטניםאתכוללת

האליטהעםנמניםהשופטיםמקרבמעטיםרק ,צרההגדרהפיעל

 ,אכןהתפקיד.מעצםוזאתהעליון,המשפטביתשופטיובעיקר ,המשפטית

ללאמובטחהמשפטיתבאליטההעליוןהמשפטביתשופטשלהמיקום

בדרגהשמדוברהעובדהמןרקלאנובעהדרבובכישוריו.באישיותותלות

מקנהזהשתפקידהעובדהמןגםאלא ,המשפטבתיבמערכתהעליונה

מכוח ,משמשהעליוןהמשפטביתשלשופטכ,ןבשלרבה.והשפעהכוח

עלומדווחתענייןבומגלההתקשורתציבורית.להתעניינותמוקד ,תפקידו

אלא ,המשפטיתבאליטהרקלאמעמ,דלומקנההתפקידעצם .החלטותיו

הלאומית.באליטהגם

לאליטהמשתייכיםהמדינהופרקליטלממשלההמשפטיהיועץגם

המשפטיהשירותבראשאותםמעמידשהחוקמשוםרקלא ,המשפטית

אלהתפקידיהם .להםמקנהשהחוקהסמכויותמכוחאףאלאהמדינה,של

אישייםבענייניםחשובותהחלטותלקבלתמפליגותסמכויותלהםםימקנ

פרקליטוהןלממשלההמשפטיהיועץשהןלקבועכדיבכןדי .ולאומיים

 ,המשפטיתהאליטהמןרקולאהלאומיתהאליטהמןחלקהםהמדינה

האישיים.בכישוריהםתלותללאאףוזאת

הנושאים ,הציבוריתהקבוצהמקרבנוספיםמשפטניםועו,דזאת

 ,המשפטיתבאליטהכחרביםלהיחשבהםאףיכולים ,אחריםתפקידים

מסוימיםאירועיםעקבוביןבתפקודהצטיינותבשלביןהתפקי,דבשלבין
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כ,ןהרחב,בציבוראוהמקצועיתבקהילהמיוחדמעמדלהםשהקנו

 ,לעבודההארציהדיןביתנשיאאתגםבאליטהלכלולאפשר ,לדוגמה

כמוהראשי,הצבאיהפרקליטואתלממשלההמשפטיליועץהמשניםאת

גםבאליטהמעמדועלישמורהעליוןהמשפטביתשלשופטכיאפשר ,כן

כיאפשרגםכך ,ציבוריתאומקצועיתפעילותעקבלגמלאותשיפרושלאחר

תפקידובמילוייתבלטמחוזפרקליטאומחוזימשפטביתשלפלונישופט

המשפטית,האליטהלרמתהציבוריתבתודעהאותושיעלהבאופן

מןהמשפטניםאתהכוללת ,השנייההקבוצה :הפרטיתהקבוצה

קבוצהעיקריות:קבוצות-משנהלשתיהיאגםנחלקת ,הפרטיהמגזר

הטפרבבתימרציםשלקטנהוקבוצההפרטיבמגזרדיןעורכישלגדולה

שנותאמצעועדהשבעיםשנותמתחילתבערך-שניםבמשךלמשפטים,

 ,נכבדמעמדבעלתהפרטיבמגזרהדיןעורכיקבוצתהייתה-התשעים

מעמדאחרים,מקצועותבעלישללקבוצותבהשוואה ,אליטיטטיכמעט

הביקושלביןהדיןעורכישלההיצעביןהיחטמןרבהבמידהנבעזה

אחדותמכללותשהוקמולאחר ,האחרונותבשניםאךלשירותיהם,הגבוה

עולמישיאכדיעד ,הדיןעורכישלהמטפרמאודגדל ,משפטיםללימודי

האישיתהרמהגםירדו ,טבעיובאופן ,במקביללאוכלוטייה,יחטיבאופן

 ,במהירותיוקרהאיבדהמקצועהדין,עורכישלהשכררמתוגם

באליטהמקומהעלשמרההדיןעורכיצמרת ,כמובן ,זאתעם

 ,גדוליםהנחשביםדיןעורכישלקטןמטפרנמנהזוצמרתעםהמשפטית,

המשפטיתהאליטהעםהנמניםהדיןעורכי ,במיוחדומשפיעיםמצליחים

בעלימדינייםואףחברתיים ,כלכלייםבענייניםמקצועיבאופןמעורבים

לרבות ,הדיןעורכיבפועלאך ,הציבורכללעלרחבהוהשלכהרבהחשיבות

רובםזו,אפשרותמנצליםשאינםכמעט ,המשפטיתשבאליטההדיןעורכי

מעטיםדיןעורכיציבור,בענייניכללמעורביםואינםבעטקיהםשקועים

 ,ציבוריותבוועדותפעילותשלבדרךביןציבור,בענייניעצמםמערביםבלבד

בדרךוביןבתקשורתדיוניםאוציבורייםבכנטיםהשתתפותשלבדרךבין

הקלעים,מאחוריפעםלא ,ציבורלאישיאחרטיועאוייעוץשל

מתוך ,המשפטיתבאליטההנכלליםמשפטניםשלנוטפתקבוצה

כיאף ,למשפטיםהטפרבבתיהמרציםמןמורכבת ,הפרטיתהקבוצה

לאחר ,האחרונותבשניםרבהבמידהגדללמשפטיםהמרציםמטפר

קבוצה ,יחטיבאופןקטנהקבוצהזועדיין ,למשפטיםהמכללותשהוקמו

שהוכיחומצטייניםמקצועמאנשי ,הכללמןיוצאללאכמעט ,מורכבתזו

בישראלבכיריםמשפטניםמצדלהערכהזכוואףמשפטיבמחקרעצמם

 ,המקצועבתחוםאפילו ,מוכריםאינםרובם ,זאתעם ,לישראלומחוץ

 ,כללבדרךלמשפטים,הטפרבתישללמטגרתמחוץמעטהוהשפעתם

למטגרתמחוץפעילותגםנדרשתלאליטהמרצהשלהשתייכותלצורך

טדרשעלבענייניםעמדהלנקוטנכונותובעיקר ,למשפטיםהטפרביתשל

המרציםרובאךהציבורית,בזירהעקרונותעלולהיאבקהציבוריהיום

מטוגליםאינםאו ,זהנטלעצמםעללקבלמוכניםאינםלמשפטים

 ,תיהיומלעיתונותרשימותכותביםמהםמעטיםרק ,בהצלחהזאתלעשות

דעתםומביעיםאזרחייםארגוניםידיעלהנערכיםבכנטיםמשתתפים

והמעמד ,כזופעילותהציבורי,היוםטדרשעלבענייניםובטלוויזיהברדיו

 ,המשפטיתלאליטהאותםלשייךעשויים ,ממנההנובעהציבורי
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עורעשויהאינההמשפטיתהאליטה ,המוטדיההרכבמבחינת ,לטיכום

לא ,המשותףמןהרבהלהןיששאמנם ,שונותמקבוצותמורכבתהיא ,אחד

בזו,זותלויותואינןמזוזונפרדותהןאך ,בערכיםגםאלאבהכשרהרק

טכנותמפנילהגןאומשותפותמטרותלהשיגכדיבידידלפעולעשויותהן

בענייניםמטוכטכותואפילוחלוקותלהיותעשויותגםהןאולם ,משותפות

ובעניינים ,שונותלקבוצותשוניםאינטרטיםקיימיםשבהםמקצועיים

לקבוצותהמשפטיתהאליטהפיצול ,חלוקותהדעותשבהםציבוריים

מטוכטכותואפילוזועלזוביקורתיותלהיותשעשויות ,ועצמאיותנפרדות

 ,האליטהעצמתאתמחלישהואאך ,חיוביהיבטגםלויש ,זועםזו

 ,המשפטיתהאליטההאחרונה,בתקופהשינויחלזהבעניין ,אכן

 ,אחדבקוללדברונהגהמקצועיתטולידריותחשהשניםעשרותשבמשך

הקבוצותחוץ,כלפיגםבולטתנעשתהלקבוצותהפנימיתהחלוקהנטדקה,

גםאלא ,ערכיאומקצועיבטיטעלרקולא ,זועםזוכמתמודדותנראות

התחילהלמשפטיםהטפרבבתיהמרציםקבוצת ,היתרביןיוקרה,על

במשך ,לכךנוטףהעליון,המשפטביתכלפיפומביבאופןביקורתיתלהיות

לביןהדיןעורכילשכתבין ,גלויקרעכדישהגיע ,מאבקהתנהלשנים
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לעצמאותביטוינותנותואחרותאלהמחלוקותהעליון,המשפטבית

הןאךהמשפטית,האליטהאתהמאפיינותולביקורתיותהמחשבתית

הקבוצות,לכלהמשותפיסבאינטרסיסלפגועגסעלולות

ביןשווהבאופןמתחלקתאינההמשפטיתהאליטהשלעצמתה

הציבוריתהקבוצהבידימרוכזתהעצמהעיקר ,אותההמרכיבותהקבוצות

 ,העליוןהמשפטביתלשופטי ,חוקמכוחוסמכויותרשמימעמדלהשיש

ולמרציסהדיןלעורכיבניגוד ,המדינהולפרקליטלממשלההמשפטיליועץ

עשויותשלהסוההחלטות ,להחליטסמכותיש ,למשפטיסהספרבבתי

לכלל,גסאלאלפרטרקלא ,גורלהריבענייניסלעתיס ,המצבאתלשנות

עושה ,המשפטיתהאליטהבקרבהציבוריתלקבוצההמיוחדת ,זוסמכות

אותהמעלההיאבמדינה,ביותרהחשובותהאליטותלאחתהקבוצהאת

 ,לאומיתאליטהשללרמה

אישי.הרכב 2

האליטהלחבריהמתייחסת ,האליטהשלהמוסדיההרכבמסוגייתלהבדיל

האישיההרכבסוגיית ,למגזריסאולמוסדותההשתייכותמבחינת

בוחנתהיא ,האישייסהסמאפיינימבחינתהאליטהלחברימתייחסת

וההתייחסותהכישוריס ,ההכשרה ,המוצאפיעלבאליטההחמיסאת

 ,האליטהבהרכבהדרגתישינויחלזומבחינה ,למקצוע

החוקיסהמשכיותעלהוחלטהמדינההקמתעסהומוגני:הרכב

שלהמשכיותעללהחליט ,כמובןהיה,אי-אפשראךהמנדט,מתקופת

המשפט,במערכתהבכירותהמשרותנושאי

הכשירותהעליון,המשפטביתשלהשופטיסלגבי ,ברורבאופן ,היהכך

אך ,העליוןהמשפטלביתהשופטיסבמינויעיקרישיקולהייתההמקצועית

הסמכותהופקדההמדינההקמתשלאחרהראשונותבשניסיחיד,שיקוללא

לאאף(וכמדומהטבעיזההיהשניסאותןהממשלה,בידישופטיסלמינוי

שופטיסלמנותבבואה ,פוליטיכגוף ,שהממשלהציבורית)במחלוקתשנוי

הממשלהאתהובילואלהשיקוליס ,פוליטייסשיקוליסגסבחשבוןתביא

 ,פוליטיתמבחינהמאוזןשיהיה ,העליוןהמשפטביתשלהרכבעללהחליט

מקובליהיהזוובדרך ,הקואליציוניתהממשלההרכבאתשישקףכלומר

שיקףהעליוןהמשפטביתשלהראשוןההרכב ,אכןהשוניס,מרכיביהעל

 ,הפוליטיתהבחינהמןרקלא ,היהודיתהאוכלוסייההרכבאתכלליבאופן

ביתהיהאלהמבחינותכילומראפשר ,וכלכליתחברתיתמבחינהגסאלא

 ,בהרכבוביטאהואפלורליסטי,משפטביתמלכתחילההעליוןהמשפט

השיקוף,עקרוןאת ,זמןאותושרווחהלתפיסהבהתאס

היההעליוןהמשפטביתשלהראשוןההרכבאחרתמבחינהאולס

המערב,אנשיהיוהשופטיסכלוההכשרה,התרבות ,המוצאפיעלהומוגני:

המערבברוח ,ישראללארץשעלולפני ,ועוצבואירופהבמרכזנולדורובס

 ,העשריסהמאהראשיתשל

המשפטביתשופטיהיווהמדינההקמתשלאחרהראשונותבשניס

במדינה,היהודיהציבורמרובתרבותיתמבחינהרחוקהאליטההעליון

לכהונהראוייסמועמדיסלהציעאזמסוגלתהייתהזואליטהרקאולס

במשךהשתנהלאזהמצבהעליון,המשפטבביתובמיוחד ,המשפטבבתי

חדשיסושופטיסנפטרוהראשוניסהשופטיסמןחלקכאשרגס ,רבותשניס

העליוןהמשפטבביתהשופטיסמספרכאשרמכןלאחרואף ,במקומסמונו

התרבותפיועל ,האישיהרכבופיעל ,נשארהעליוןהמשפטבית ,גדל

וליתרמערבית,אוריינטציהבעלמשפטבית ,האישיההרכבמןשנבעה

אירופה,מרכזשלאוריינטציהדיוק,

אחרותמקבוצותשונההייתהלאהשופטיסקבוצת ,זומבחינה

מכנהאזשהיהלומראפואאפשר ,המשפטיתהאליטהאתשהרכיבו

האליטהאתשהרכיבוהקבוצותלכלהאישיתהזהותמבחינתמשותף

התרבותברכיעלשגדלו ,חילונייסאשכנזיס, ,גבריסהיוהסהמשפטית:

ישראללארץמחוץהמקצועיתהכשרתסאתקנוכולסוכמעט ,המערבית

 ,בארצות-המיתאובאירופה-

בהרכבשינוימסתמןהחלהמוקדמותהשישיסבשנותהטרוגני:הרכב

בהדרגההמשפטית,האליטהשלהמוסדי)ההרכבמן(להבדילהאישי

 ,השופטיסבקרבגסובמקביל ,המדיניתהמנהיגותאצלהכרהנתגבשה

האישיההרכבמבחינתהעליוןהמשפטביתאתהמאפיינתההומוגניותכי

כפי ,הציבורשלאחדמגזררקמשקףשהרכבומשפטבית ,ראויהאינה

 ,ומנוכרזרלהיראותעלולהראשונה,בתקופההיההעליוןהמשפטשבית

מבחינהאחדלכיווןמוטהאפילוואולי ,המגוונתהמציאותמןרחוק

גס ,כזותחושההחלטותיו,עללהשפיעשעשויבאופן ,ותרבותיתחמתית

ביתכלפיהציבורבאמוןלפגועעלולה ,עובדתיתמבחינהמוטעיתהיאאס

למלאעליושיקשהבאופןמעמדואתלערערגסדברשלובסופו ,המשפט

ביתהרכבאתלהפוךשרצויהכרהנתגבשהכךמשוסכראוי,תפקידואת

כיאס ,גלויהמדיניותבהדרגהנעשתהזאתהכרהיותר,להטרוגניהמשפט

 ,פורמליתמדיניותלא

דרשההעליוןהמשפטביתשלהאישיההרכבלגביהמדיניות

קייסהיוסועדמאזדתי,שופטגסייכללהשופטיסבהרכבכימלכתחילה

ברבותיהודי-דתי,שופטגסיכהןהעליוןהמשפטשבביתכתובבלתיכלל

הדתייסהשופטיסמספרגדלשבפועללאחר ,מעטהכללנחלשהימיס

ובתחילת ,העשריסהמאהסוףלקראתהעליון,המשפטביתשופטיבקרב

דתייסשופטיסשלושההעליוןהמשפטבביתכיהנו ,ואחתהעשריסהמאה

ביתשלהקבועיסהשופטיסארבעה-עשר)-מכן(ולאחרשניס-עשרמתוך

העליוןהמשפטבביתהדתיהציבורשלהשיקוףשאלתכידומה ,המשפט

דתיכיסאהמקצהבכללמעשיצורךעודואין ,הטבעבדרך ,מעצמהנפתרה

העליון,המשפטבבית

בביתאחיזהשקיבל ,האחרוןלאאך ,הראשוןהיההדתיהציבור

 1962בשנת ,"ספרדיייהקרוי ,המזרחיהציבורבאאחריוהעליון,המשפט

עדותעסהנמנהשופט ,הראשונההפעסזו ,העליוןהמשפטלביתמונה

כללהואאףנעשההמזרחמעדותשמוצאושופטלמנותהצורךהמזרח,

הכיסאלצד ,קייסהעליוןהמשפטבביתכילומרמקובלמאזכתוב,בלתי

לארובפיעלעדתי,כיסא ,לומריותרנכוןואולי ,ספרדיכיסאגס ,הדתי

מקוסומכל ,אחדשופטאלאנתוןזמןבכלהעליוןהמשפטבביתכיהן

חלקסאתתואסאינוזהיחסמזרחי,ממוצאשופטיסמשנייותרלא

מןכמחציתמהוויסהסשהרי ,האוכלוסייהבכללהמזרחעדותבנישל

הדתי,הכיסאמןהעדתיהכיסאנבדלבכךהיהודית,האוכלוסייה

כשופטתאישהשמונתהועדהעדתיהכיסאנחנךמאזרבזמןעבר

שניתןהפירוש , 1977בשנתנעשההראשוןהמינויהעליון:המשפטבבית
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כאומי)ההתצכומ'סאוסף .אוחיוואבימקורי:(ציכוסמחשבמדעי

העליוןהמשפטבביתהצטרףנשישכיסא ,היההרחבבציבורזהלמינוי

נוספותונשיםרבותשניםחלפולאאולםהעדתי,ולכיסאהדתילכיסא

השופטותמספרהאחרונותבשנים ,העליוןהמשפטבביתכשופטותמונו

בתיביתרגםוכןהעליון,המשפטבביתכןהשופטים,למספרמתקרב

הלכהשוררשהואכפי ,המיניםביןהשוויוןאתלבטאכדיבכןישהמשפט,

המדינה,שלהמשפטבמערכתלמעשה

עלמקובלתשהייתההציבורית,הדרישהגםנענתהמקרוב,זהוהנה,

תחילהערבי,שופטהעליוןהמשפטלביתלמנות ,שניםמזההשופטים

ערבישופטהעליוןהמשפטלביתמונההעשרים)המאהסוף(לקראת

ואחת)העשריםהמאה(בתחילתמכןלאחרשנה,למשןבפועלכשופט

קבע,שלבמינויערבישופטהעליוןהמשפטלביתמונה

שופטיםשלהבחירהלסדריהוועדהבפנילדיוןעלתההשיקוףשאלת

הוועדהח"בדו ,)"זמירועדתייבשם ,הוועדהראשיושבשםעל ,(הידועה

הרכבאתשופטיובהרכבמשקףהמשפטביתכינאמר ) 2001(משנת

שונה,עדתימוצאובעלישונהדתיתאמונהבעלינשים,האוכלוסייה:

אםספק ,הומוגניהעליוןהמשפטשביתלטענהיסודאיןאלהמבחינות

ביתכמוהטרוגנילחוקה)משפטבית(אועליוןמשפטביתבעולםיש

שיקוףאיןעדיין ,מציינתשהוועדהכפי ,אולםבישראל,העליוןהמשפט

ברור ,חדשיםלעוליםבאשר ,החדשיםהעוליםושלהערביהמגזרשלהולם

במשפטוהניסיוןהידעאתלעצמוירכושחדששעולהעדרבזמןשנדרש

 ,הערבילמגזרבאשרגםשופט,למשרתמינוילצורןהנדרשים ,המקומי

בביתזהובכלל ,המשפטבבתישלוהייצוגיגדלהזמןעםכילהניחיש

המשפטביתשלהאישילהרכבבנוגעההתפתחותכיווןהעליון,המשפט

ההרכבמבחינתהומוגנימשפטכביתשהוקם ,המשפטבית :ברורהעליון

 ,זמירועדתשלבלשונהאוויותריותרהטרוגני ,בהדרגתיותנעשה ,האישי

ויותר,יותרשיקופי

המשפטיבשירותהמשפטניםצמרתאתגםפקדהדומההתפתחות

 ,רב-חבריםבגוףולא ,יחידותבמשרותשמדוברכיווןאמנםהמדינה,של

אולם ,שלהןהאישיבהרכבשיקוףעלאוהטרוגניותעללדבראפשר-אי

לממשלההמשפטיהיועץבמשרתהן ,האישיבהרכבשינויעללדבראפשר

מבחוץלחץללא ,מעצמוכאילוחלזהשינוי ,המדינהפרקליטבמשרתוהן

למינויהמועמדיםשלוהמוצאהמיןכינראהמבפנים,מכוונתידללאואף

מקצועייםשיקוליםעלהתבססוהמינויים ,אלהבמינוייםשיקולהיוולא

שגםלומר,יש ,זאתעםהשיקוף,עקרוןאתלשרתנועדולאהםבלבד,

האחרונהבתקופהנעשתההמשפטיםמשרדשלתיהמקצועהצמרת

יותר,קופיתושיהטרוגנית

ועורכילמשפטיםהספרבבתיהמרציםבקרבההתפתחותהייתהשונה

מבחינתהטרוגניהואהפרטיבמגזרהדיןעורכיציבורהפרטי,במגזרהדין

מבחינהוהלאום,הדת ,המוצאארץ ,המגדרמבחינתמגווןהואההרכב,

האליטהשהרכבלצפותהיהניתן ,כולההאוכלוסייהאתמשקףהואזו
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החרביםרובבפועלאולםהטרוגני,הואאףיהיהזהציבורמקרבהמשפטית

הטפרבבתיהמרציםציבורמקרבוכןזה,ציבורמקרבהמשפטיתבאליטה

 ,יהוזיםגרביםהם ,מקצועיתהצלחהבזכותבעיקרלכךשהגיעו ,למשפטים

אלוקטצותבקרבגםחלההאחרונהבתקופה ,זאתעםוחילוניים,אשכנזים

חרביה,שלהטרוגניותליתרהמובילהאיטיתהתפתחות

אותהשעשההמשפטית,האליטהבהרכבהשיכוי

השפעהכמעטלוהייתה,לאיותרופית Pוש'הטרוגכית

המשפטהתפתחותעל

 ,מעשיתכינראה ,רצויהגםלהוטיףואפשרברורה,זומגמהכיאף

רבה,אינהורמתן,האליטותתפקוזעלהשפעתהמבחינת ,שלההחשיבות

המאפייניםמבחינת ,המשפטיתהאליטהבהרכבביותרהבולטהשינוי

 ,העליוןהמשפטבביתאפילווהנה,העליון,המשפטבביתהתרחשהאישיים,

גםראשית,בתפקוזו,אוהמשפטביתבמעמזביטויליזיהשינויבאלא

 ,הנשיהכיטאאוהזתיהכיטאכמו ,מיועזלכיטאשופטיםמונוכאשר

וההישגיםהמקצועייםהכישוריםעזיין, ,היהבמינויהעיקריהשיקול

העליוןהמשפטביתשלההרכבכאשרגםלפיכךהמועמז,שלהאישיים

ביתשלוהיוקרההמעמזמןלגרועכזיבכךהיהלא ,יותרהטרוגנינעשה

 ,המשפטביתבפטיקתביטויליזיבאשלאכמעטהשינוי ,שנית ,המשפט

במזיניותשינויגרםלאהואהטגנון,מבחינתלאואףהתוכןמבחינתלא

מיהנורמות,אכיפתשלהעזיפותבטזראומשפטיותבנורמות ,שיפוטית

שחלפוהשניםבמהלך ,העליוןהמשפטביתבפטיקתאלהכלאתשיבחן

ושיקופיהטרוגנינעשההמשפטשביתבכךיבחיןלא ,המזינההקמתמאז

מוגבלהשופטשלהפעולהשחופשלעובזהפרט ,לכךעיקריהטבריותר,

העליוןהמשפטבביתלשבתשנתמנושהשופטיםהואהמשפט,כללייזיעל

הםאחר,שופטמכלשוניםעצמםלראותמוכניםהיולאמיועז,כיטאעל

רצולאהם iבאושמקרבוהמגזרשלזובריםאונציגיםעצמםראולא

פטיקתם!,עללהשפיעמגזרייםלשיקוליםנתנולאוהםכהאותםשיראו

הטרוגניתאותהשעשה ,המשפטיתהאליטהבהרכבהשינוי ,מעתהאמור

המשפט,התפתחותעלהשפעהכמעטלוהייתהלאיותר,קופיתושי

המשפטית,האליטהבהרכבנוטףשינויהתרחשמקבילבאופןאולם

בעיקר ,חוץ-ישראליתמהותבעלהיההאליטהשלהמקוריההרכב

 ,אמריקניהיהבהםשהבולט ,אחריםמרכיביםגםבושהיואף ,אירופית

בהזרגה,השתנתההיאאך ,רבותשניםבמשךזומהותעלשמרההאליטה

ויותר,יותרישראליתמהותבעלנעשההאליטהשלהחזשההרכב

ישראלילהרכבאירופימהרכב . 3

והתפקוזהמעמזאתשעיצב ,המשפטיתהאליטהשלהמייטזיםזור

שופטהמחייבהחוקמכוחהזזקן, ,המזינהמהקמתהאליטהשל

המשפטמביתפרישהתנועתהחלה ,שבעיםבגילהמשפטמביתלפרוש

המשפטיםמשרזשלהמקצועיתבצמרתגםאירעזומהתהליךהעליון,

איטיתהייתההפרישהתנועתהזיןעורכיבציבור ,המשפטיתובאקזמיה

בטוףהחלההיאעליו,גםפטחהלאהתנועהכמובןאך iפחותוחזהיותר

השמוניםבשנותתאוצהצרבה ,השבעיםבשנותהתרחבההשישים,שנות

באליטההמערבאנשישלמקומםאתהתשעים,בשנותוהטתיימה

נותרולאכברהעשריםהמאהבטוףהארץ,בניבהזרגהתפטוהמשפטית

תפטומקומםאתהמייטזים,מזורונשיםאנשיםהמשפטיתבאליטה

במזינתמשפטיתהכשרהוקיבלוישראלבארץוחונכושגזלומשפטנים

מובהקתישראליתמהותהמשפטיתלאליטההקנוהזורותחילופיישראל,

 ,האליטהובתפקוזבמעמזגםביטויליזישבאה

הקבוצותבכלמקיף:היההזורותחילופישלהתהליך ,כןאם

אליטהשלזורישראליתאליטהשלזורירשהאליטהאתהמרכיבות

 ,הואגםהזזקןשבינתיים ,ישראליתאליטהשלזור ,לאחרונהאירופית,

שלאחרותובקבוצותהעליוןהמשפטבביתמקומואתבמהירותמפנה

הפעםאך ,האליטהשלהשלישיהזור-לומראפשר ,חזשלזורהאליטה

ישראליהואהשלישיהזורישראליות:שלרצףמשמריםהזורותחילופי

האליטהבהרכבהחשובהשינויאפואזומבחינההשני,הזורמןפחותלא

האירופיתהאליטהמן iהשניהזוראלהראשוןהזורמןבמעברמתמקז

הישראלית,האליטהאל

רקלא ,רגילבלתיהיההמשפטיתבאליטההזורותחילופישלהתהליך

שלהתרבותיהרקעמבחינתגםאלאהחילופים,תהליכישלהקצבמבחינת

ההמשכיותאתקוטעיםאינםזורותחילופיכללבזרךהמתחלפים,הזורות

המשפטיתבאליטההזורותחילופישלהתהליכיםאך ,תרבותיתמבחינה

כשפתבעברית,גזלוהחזשהזורשלהמשפטניםשונה,היהישראלשל

הצרבשלהמיתוט)(אוהאתוטיזיעלעוצבוהםראשית,כשפהאואם

לטובה)כמובן,שונה,-האתוט(לפישונהאישיותבעלתמקוריתזמות-

לארץלהגיעשהצליחיהוזיאותולרבות ,הגלותיהיהוזישלהזמותמן

כמשפטניםהוכשרוהםהשנייה,העולםמלחמתלפנימבוגרכאזםישראל

שהפיקזובתרכובתמשהוהיה ,טיתקרוזמויהוזיתמזינה :ישראלבמזינת

במהות,גםאלא ,בצורהרקלא ,שונהמוצר
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מיוחדיםמאפייניםב.
עצמאות . 1

חשיבותבעלענייןאינההמקצועיתהעצמאותשאלתהאליטות,לרובבאשר

מעצמאותנהנותאינן ,וברוררשמיבאופןמהותן,פישעלאליטותיש ,רבה

המערכתשלהאליטה ,המדינהשירותשלהאליטה ,למשלכ,ן ,מקצועית

מקצועותהחופשיים,המקצועותשלהאליטותגםכללובדרן ,הצבאית

 ,והממשלההכנסתידיעל ,משתניתבעצמה ,ומפוקחיםמוסדריםאלה

מידההמקיימיםועיסוקיםמקצועותשלקטןמספרשי ,זאתלעומת

עללהגןכדיכללבדרןמוענקתהעצמאותמקצועית,עצמאותשלרבה

 ,לדוגמהכ,ןבפיקוח,הטמונההתועלתעלגוברתשחשיבותוחברתיערן

וסופרים ,העיתונותחופשעללהגןכדיממשלתימפיקוחעיתונאיםפטורים

 ,היצירהחופשעללהגןכדיממשלתימפיקוחפטורים

שופטים,אצלגםקייםהממשלהכלפימקצועיתבעצמאותהצורן

משפטלביתחייםסם-לומראפשר ;הכרחיתנאיהיאזועצמאות

הצדדיםאחדקרובותשלעתיםמשוםבעיקרהדברכן ,דמוקרטיתבחברה

אחרת,שלטוניתרשותאוהממשלההואהמשפטביתבפנילהתדיינות

עללשמורמתכווניםשהםהשופטיםהבהירוהמדינההקמתעם

אישיקשרמכללחלוטיןעצמםלנתקזהולצורן ,משמרמכלעצמאותם

שלהמאבק ,פוליטיתעמדהאופוליטיגוףעםהזדהותומכלהממשלהעם

המערכתמצדממששלבהתנגדותנתקללאמקצועיתלעצמאותהשופטים

 ,האנגליתהמסורתבהשפעתאולי ,השלטוניתהמערכתכינראההשלטונית,

השופטים,בעצמאותהצורןאתהבינה

שפיטהבעניינימוחלטתעצמאותהוכיחוהשופטים ,למעשההלכה

העצמאותמלחמתשלבעיצומהכברהמדינה,להקמתהראשונההשנהלמן

הביטחון,מערכתשללעמדותבניגודהחלטותהעליוןהמשפטביתקיבל

שיפעלהמשפטביתעללסמוןניתןכילדעתהרחבהציבורלמדמהרהעד

רבהבמידהביטוילידיבאהדבר ,פניםמשואוללאמוראללאהדיןפיעל

האמוןלמידתבהשוואהרקלא ,המשפטלביתרוחששהציבוראמוןשל

האמוןלמידתבהשוואהגםאלא ,בישראלאחרותשלטוניותמערכותכלפי

מדינות,באותןהמשפטלבתירוחשאחרותבמדינותשהציבור

ביתלגביבמיוחדחשובשהואאף ,מקצועיתבעצמאותהצורן

קייםהואהמשפטית,במערכתאחרותקבוצותלגביגםקיים ,המשפט

להבדילהמדינה,ופרקליטלממשלההמשפטיהיועץלגביבולטתבצורה

חייביםהמדינהופרקליטלממשלההמשפטיהיועץ ,אחריםציבורמעובדי

עליהם,הממוניםלהוראותבניגודזהיהיהאםגםהדין,פיעללפעול

בהשוואהלישראלייחודיתלממשלההמשפטיהיועץשלמוחלטתעצמאות

נותןהואכמהעד ,המשפטיביועץתלויהדברזאת,עםאחרות,למדינות

זו,לעצמאותביטוי

המקצועית,בעצמאותורשמיתלהכרההואגםנאבקהדיןעורכיציבור

מקצועותמבעלינבדליםהדיןעורכיזומבחינהבמאבק,הצליחאףהוא

 ,הדיןעורכילשכתומהנדסים,חשבוןרואי ,רופאיםכמו ,אחריםחופשיים

שלרבהלמידה ,חוקמכוחזכתה ,אחריםחופשייםממקצועותלהבדיל

עצמאותדורשדיןבעריכתהעיסוק ,ראשיתסיבות,שתיוזאת ,עצמאות

לייצגחייביםדיןשעורכיכיווןאחרים,עיסוקיםמאשריותרהשלטוןכלפי

 ,שנית ,השלטוןעםבעימותהנמצאיםוגופיםאנשיםלחץאומוראללא

גםממשיתהשפעהלוונודעת ,וחזקמאורגןציבורהואהדיןעורכיציבור

בכנסת,

מאבקלנהלכללצריכההייתהלאהיאהמשפטית,האקדמיה ,לבסוף

שמקובלכפי ,בישראלמקובלהיהומתמידמאזמקצועית,לעצמאות

נהנים ,התחומיםבכל ,באוניברסיטאותהמרציםכי ,המערבמדינותבכל

ופרסום,מחקר ,הוראהמחופש

האליטהאתהמרכיבותהקבוצותשכללומראפשרלסיכום

יותר ,ולמעשהלהלכה ,השלטוןכלפימקצועיתלעצמאותזכוהמשפטית

האליטהשלחשובמאפייןהיאזועצמאותאחרים,במקצועותהמקובלמן

המשפטית,

התפקיד . 2

מצדלחיקוי)(ומודלסמלשלתפקידמורכב,תפקידממלאתאליטהכל

שבוהאופן ,שנימצדוהתנהלות)תפיסות(לגביהנהגהשלתפקידאחד;

שבוהתחוםאופיידיעלרבהבמידהמוכתבתפקידהאתממלאתהאליטה

לפי ,השוניםבתחומיםהאליטותאתלחלקאפשר ,זאתעםפועלת,היא

איןאמנם ,פתוחותואליטותסגורותאליטות ,סוגיםלשני ,האליטהתפקוד

 ,מהותיהבדלביניהםישאן ,הסוגיםשניביןהמבדילחדקו

התחוםבתוןכלומר ,פניםכלפיבעיקרמתפקדתסגורהאליטה

מבקשתאינה ,להשפיעאמורהאינהכזואליטהכללבדרן ,לההמיוחד

ממנהשונה ,שלההתחוםבמסגרתאלאמשפיעהאינהאףובפועל ,להשפיע

ולהשפיעלפעולמבקשתכזאתאליטהגםאמנםפתוחה,אליטההיא

היא ,זהלתחוםעצמהמגבילהאינההיאאולם ,שלההתחוםבמסגרת

ועלעמדותעלמשפיעהאףוהיא ,זהלתחוםמחוץגםלהשפיעמבקשת

עלואף ,בשלטוןאנשיםעללמשל ,אחריםבתחומיםאנשיםשלהתנהגות

הרחב,הציבור

המשפטיתהאליטה ,כמובןפתוחה,אליטההיאהמשפטיתהאליטה

םיראוידפוסיםולקבועמשפטייםבענייניםתפיסותעללהשפיעמבקשת

מןאחדחלקאלאזהאיןאןהמשפטית,הקהילהבקרבהתנהלותשל

מהם ,שלההתפקידיםמןאחרחלקהמשפטית,האליטהשלהתפקידים

שונההיאבכןחוץ,כלפימופנה ,לעצמהשנטלהומהםעליההטילשהחוק

 ,בעיקראו ,רקומשפיעותהפועלותרבותמקצועיותמאליטותניכרבאופן

המקצוע,תחוםבתון

בפסיקהלשלבנטייהישזתילשופטראשית,הזתיים,לשופטיםבאשרשונההמצב

כתמיכהבפסיקהמובאיםכאלהמקורותכלל,בזרךא,ךהערבי,המשפטמןמקורות

רוב,פיעלהוא,המחייבהזיןשהרילו,כתחליףולאהחילוני,הזיןמןהעולהבמסקנה

לצורה,בעיקרמונבלתהפסיקהעלהערביהמשפטמקורותשלההשפעהלכןהחילוני,הזין

זתיתשבאמונהלענייניםרנישותיותרלעתיםמנלהזתישופטשנית,המהות,מןלהבזיל

זורנישותמעשית,מבחינההזרבבחשיטתלהנזיםאיןאולםהזתי,הציבורשלולרנשות

הכף,אתלהכריעכזיבהאיןכללובזרךעניינים,שלמאוזקטןבמספרביטויליזיבאה

כירבורלכ,ךפרטהזתיים,לשופטיםרקכזורנישותלייחסנכוןזהיהיהלאמקום,מכל

לייצנמחויביםעצמם,לראותצריכיםהיוולאעצמם,ראולאמעולםהזתייםהשופטים

הזתי,למנזרהמיוחזהאינטרסאתאוהרווחתהזעהאתלשרתאו
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סמכויותלאואףרשמיתהכרהפתוחהלאליטהאיןהמקריםברוב

ובסמכותהאישיותבכוחתלויהלהשפיעשלההאפשרותולכן ,רשמיות

עשויהאינההמשפטיתהאליטה ,זומבחינההאליטה.חרבישלהמוסרית

בקרבהפרטיתהקבוצהלביןהציבוריתהקטצהביןלהבחיןישאחז:עור

המקניםחוקיםמכוחרשמיתלהכרהזכתההציבוריתהקבוצה .זואליטה

המשפטיוליועץהעליוןהמשפטביתלשופטיובעיקר ,זואליטהלחרבי

 ,אלהסמכויותמכוחהתנהגות.כללילקבוענרחטתסמכויותלממשלה,

בקרברבההשפעהלהםנוזעת ,שלהםהציטריהמעמזמןהנובעלכוחנוסף

המשפטית.האליטהבקרבהפרטיתהקבוצהלגבישונההמצב .הרחבהציבור

ולפיכך .פועליםהםשבוהתחוםלמסגרתמחוץרשמיותסמכויותאיןלאלה

יחסי.באופןמעטההרחבהציבורבקרבשלהםההשפעהמיזת

ובהשפעהוד Pבתפהשי[ויב.

הציבוריתלקבוצה ,המשפטיתבאליטההפרטיתהקבוצהמןלהבזיל

הקמתשלאחרהראשונותבשניםכברהלאומיבמישוררבמשקלנוזע

החוקיותוהסמכויותהרשמיהמעמזשליוצאפועלהיהזההמזינה.

גיסא.מאיזךלממשלההמשפטיוליועץ ,גיסאמחזלשופטיםשהוענקו

התחוםאלהמקצועמתחוםחרגואלהסמכויותמכוחשנתקבלוההחלטות

ואתהמשפטביתאתהציבהאלהסמכויותשלההפעלהעצםהציבורי.

שלהראשונהבשורה ,המזינההקמתעםמיז ,לממשלההמשפטיהיועץ

וכמעטטבעיבאופן ,תפקזוהםאלהסמכויותמכוחהחברתית.המנהיגות

 .פתוחהכאליטההכרחי,

באליטההציבוריתהקבוצהשלתפקוזהביןהבזלניכר ,זאתעם

שנותומאזהראשונה)התקופה :(להלןהשמוניםשנותעזהמשפטית

ביתהראשונהבתקופההשנייה).התקופה(להלן:היוםועזהשמונים

במעורבותואיפוקעצמועלגזראך ,מרשימהעצמאותאמנםהפגיןהמשפט

ובענייניםהמזינהלביטחוןשנגעובענייניםובמיוחז ,שלטוןבענייני

אחרים.קריטיים

יחסלעצמוהתירהמשפטיתהאליטהשלהחזשהזורהשנייהבתקופה

 ,מקובלותתפיסותוכלפישלטונייםמוסזותכלפיוחשזנייותרביקורתי

ליטולמוכןהיההואתפקיזו.במילוייותרוכןגלויביטוילכךנתןואף

רשויותעםגלויהבהתמוזזותהכרוךהסיכוןאתוכןהאתגראתעצמועל

הצהיראףהמשפטבית .במיוחזרגישותפוליטיותבשאלותגםשלטוניות

 ,החוקלשלטוןכפופה ,הכנסתלרבות ,שלטוניתרשותכלעקרונישבאופן

המשפט.ביתשללביקורתגםולכן

 ,הפוליטיהממסזבקרבובמיוחז ,הציבורבקרבלהישמעהחלוכךבשל

שראהלממשלה,המשפטיהיועץכלפיוגם ,העליוןהמשפטביתכלפיטענות

 "משפטיזציה"ושיפוטיאקטיביזםבזבר ,המשפטביתיזיעלמונחהעצמו

התפקיזמןחורגתהמשפטשמערכתבעיקר, ,הןהטענותהמזינה.של

חברתיים ,יםמזיניבענייניםמזייותרומתערבת ,שלהוהמקובלהמסורתי

מוכרעיםלהיותכללבזרךצריכים ,הטענותלפי ,כאלהעניינים .וערכיים

והממשלה.הכנסתורבאשונהרבאש ,אחריםגופיםיזיעל

הממסזמצזבעיקר ,ניסיונותואף ,איומיםגםבאוהטענותבעקבות

כוחואתולהגבילהעליוןהמשפטביתשלהמעמזאתלערער ,הפוליטי

לבחירתהוועזההרכבאתלשנותניסיונותנעשו ,היתרביןוהשפעתו.

 ,השופטיםבבחירתהפוליטילממסזהשפעהיותרשיקנהבאופן ,שופטים

להכריעהסמכותאתשיפקיעלחוקה,משפטביתלהקיםניסיונותוכן

צלחולאאלהניסיונותהעליון.המשפטביתמיזיחוקתייםבעניינים

ממשיתאפשרותשקיימתאלאבלבזזולאנפסקו.לאהםאךכה.עז

 ,האפשרבמיזת ,להשתחררשלובמאבקאחזיוםיצליחהפוליטישהממסז

המוטלותהמגבלותמן ,יותרמזויקתבלשון ,אוהשיפוטית,הביקורתמן

החוק.שלטוןשלהעיקרוןמכוחעליו

 ,(שהואהשיפוטיתבביקורתבישראלהפוליטיהממסזשלהמאבק

הוא .לישראלמיוחזאינוהמשפטית)האליטהנגזמאבק ,מעשיבאופן

גם ,העשריםהמאהשלהאחרונותהשניםמאזבעיקר ,אופייניתתופעה

שליוצאפועל ,הנראהככל ,זהובאירופה.במיוחז ,אחרותבזמוקרטיות

הציבורניתהמוזרבזמוקרטיהקרטיה.הזמובתפיסתשחלהההתפתחות

לזכויותיויותרמוזעגםנעשה ,יותרומבוססיותרמשכילשנעשההרחב,

 ,החזשותבחוקות ,היתרבין ,ביטויליזיבאהזברהשלטון.שלולמגבלות

הממשלהפעולותעלרקלא ,השיפוטיתהביקורתבהתרחבותובמיוחז

עלהמערכהבחזיתהוצבהמשפטביתהפרלמנט.חקיקתעלגםאלא

התגרבזאתבעקבות .השלטוןסמכויותלביןהאזםזכויותביןהאיזון

הטיפוסיתהתגובההשיפוטית.המערכתלביןהפוליטיהממסזביןהמתח

הליכיםשלמוגזמת "משפטיזציהייועלשיפוטיאקטיביזםעלביקורתהיא

ומזיניים.חרבתיים

הממסזעםבהתמוזזותלבזהעומזתאינההמשפטיתהאליטה

הפוליטית)האליטה ,בעצם(שהוא,הפוליטיהממסזכינראההפוליטי.

במיזה ,אחרותאליטותשלההשפעהמןגםלהשתחררשניםמזהמבקש

הפוליטיהממסזשלההסתייגותאותו.ולהגבילעליולהכביזכזיבהשיש

 ,אכן .במעשיםוגםבזבריםגםביטויליזיבאההחברתיותהאליטותמן

שלהן.החברתיתוההשפעההציבוריהמעמזמןהרבהאיבזושונותאליטות

עלשומרתעזיין ,העליוןהמשפטביתובמיוחז ,המשפטיתהאליטהאך

ובגלללהמקנהשהחוקהסמכויותבגללרבהבמיזה ,השפעתהועלכוחה

במערכהמרכזיתמטרהמהווההיאלכןלה.מעניקשהציבורהתמיכה

 .וממגבלותמביקורתלהשתחררכזימנהלהפוליטישהממסז

 ,המאבקאתלאפייןאפשרבישראל.החברהזמותעלמאבקזהו

 ,ואחרים)חרבתיים ,(כלכלייםאינטרסיםביןמוזזותכהת ,פשטניתבצורה

 ,אזם(זכויותערכיםלבין ,הפוליטיהממסזיזיעלמיוצגיםשהםכפי

כפימינהלית),והגינותשלטוניתשקיפות ,חרבתיצזק ,החוקבפנישוויון

התמוזזותבעקבות ,יהיהמההמשפטית.המערכתיזיעלמיוצגיםשהם

לרסןיצליחומיזהובאיזוהישראליתבחברהאלהערכיםשלהמשקל ,זו

 ,במעמזהרבהבמיזהתלויההיאבטוחה.אינההתשובהאינטרסים?

המשפטביתשלובעיקר ,המשפטיתהאליטהשלובנחישותהבעצמתה

באליטההרחבהציבורבתמיכתרבהבמיזהתלוייםואלה ,העליון

המשפטית.
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