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עמ ’ 1

מתוך דבר המערכת *:
בחלוף מעט יותר משנה מאז פרשה נשיאת בית המשפט העליון ,השופטת דורית ביניש ,מבית המשפט העליון ,נערך
לכבודה כנס ,אשר עסק בנושאים שבהם עסקה בהיותה שופטת וגם באלו שבהם עסקה בתקופה שבה מילאה תפקידים
בכירים בפרקליטות המדינה בשנים שקדמו לכהונתה בבית המשפט )מנהלת מחלקת הבג"צים ,משנה לפרקליט המדינה
ופרקליטת המדינה( ,וכן בתפקידים עצמם ,שופטת ,נשיאה ופרקליטה בשירות הציבור .הכנס שהתקיים בימים  22ו23-
באפריל ,היה משותף לפקולטות למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת בר -אילן והתקיים בשני
המקומות .את הכנס יזמו וארגנו ד"ר קרן אזולאי וד"ר איתי-בר-סימן טוב ,שניהם היו בעבר מתמחים של הנשיאה בבית
המשפט העליון ועוזריה המשפטיים .כן היו שותפים לארגון הכנס השופטת נאוה בן-אור ,שהתמחתה אצל הנשיאה בעבר,
בפרקליטות המדינה ,פרופ' דוד אנוך ,ועו"ד תמי הראל בן-שחר ,שהתמחו אצל הנשיאה בבית המשפט העליון וכן הדיקנים
של שתי הפקולטות פרופ ' שחר ליפשיץ  ,דיקן הפקולטה באוניברסיטת בר -אילן ופרופ ' יובל שני  ,דיקן הפקולטה
באוניברסיטה העברית.
יומו הראשון של הכנס התקיים באוניברסיטת בר-אילן והוקדש לנושאים משפטיים מגוונים ,מהתחומים הבולטים שבהם
עסקה הנשיאה ביניש בפסקי-דין ויומו השני התקיים באוניברסיטה העברית בירושלים ובמהלכו נדונו נושאים הקשורים
בתפקידים שמילאה.
ביקשנו להביא לפניכם את עיקרי הדברים שנאמרו במהלך כנס חשוב זה .הדברים מובאים מתוך ידיעה שישנו קושי מובנה
בהבאת רק תמצות של הדברים ,אשר לעתים עשוי לחטוא למלוא הדברים שנאמרו .ככל שחטאנו בקיצור הדברים ,עם
הדוברים הסליחה.
בכנס נשאו דברים כב’ הנשיאה )בדימוס( ,דורית ביניש ,כב’ הנשיא ד”ר אשר גרוניס ,כב’ הנשיא )בדימוס( פרופ’ אהרן
ברק ,כב’ המשנה לנשיא )בדימוס( מישאל חשין ,כב’ המשנה לנשיאה )בדימוס( פרופ’ אליעזר ריבלין ,כב’ השופטת עדנה
ארבל ,כב’ השוטת אסתר חיות ,כב’ השופטת פרופ’ דפנה ברק-ארז ,כב’ השופט )בדימוס( פרופ’ יצחק זמיר ,כב’ השופט
)בדימוס( משה גל ,כב’ השופטת נאוה בן-אור ,כב’ השופטת עינב גולומב
עוד נשאו דברים פרופ’ שחר ליפשיץ ,פרופ’ יפה זילברשץ ,פרופ’ משה כהן איליה ,פרופ’ אלון הראל ,פרופ’ גדעון ספיר,
פרופ’ אורן גזל-אייל ,פרופ’ שרון מרגליות ,פרופ’ רות הלפרין-קדרי ,פרופ’ מיכאיל קרייני ,פרופ’ יובל שני ,פרופ’ יואב דותן,
פרופ’ אריאל בנדור ,פרופ’ דוד אנוך ,פרופ’ מרדכי קרמניצר ,פרופ’ אמנון רייכמן ,ד”ר איתי בר -סימן-טוב ,ד”ר בנימין
שמואלי ,ד”ר הדר דנציג-רוזנברג ,ד”ר יופי תירוש ,ד”ר תמר קריכלי-כץ ,ד”ר דודי זכריה ,ד”ר אורי אהרונסון ,ועו”ד שי
ניצן..
(31.12.12
הכנס זהבה
גולדנברג נ'
רע"א
מאוניברסיטת בר-אילן והגב' שני פרידמן
מיוםלסרי
רובנר )דוד
עבורנו ,מר
פסיסיכום
 6905/11על
סטודנטים שעמלו
תודתנו נתונה לשני
מהאוניברסיטה העברית .קיצור הדברים המובא לפניכם מבוסס על אשר סיכמו .את תמונות צילם מר משולם לוי .תודה
מיוחדת גם לד"ר איתי בר-סימן-טוב שקישר בינינו לבין כל הגורמים שסייעו בידינו.

___________________________________________
* הדברים המובאים בעמ’ הראשון לקוחים מ”דבר המערכת” של עלון השופטים ע”ש השופט שמואל ברוך ז”ל ,גיליון ,29
מאי ..2013
חברי מערכת עלון השופטים :יו”ר המערכת  -נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים ,דוד חשין; עורך ראשי  -השופט ד”ר
עמי קובו; חברי המערכת  -השופטת ד”ר איריס סורוקר ,השופט רפי ארניה ,השופטת תמר בר-אשר צבן
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עמ ’ 2

כנס לכבוד פרישת כב ’ הנשיאה ד ’ ביניש

יומו הראשון של הכנס
דברי ברכה
פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ,פתח את יומו הראשון של הכנס .בדבריו עמד על
נושאיו של הכנס ,המלווה את התחנות השונות בחייה המקצועיים של הנשיאה וברך את מארגניו .הוא גם ציין הוא את
ייחודו של הכנס בהיותו ממשיך מסורת של שיתוף פעולה בין בית המשפט לבין האקדמיה והזכיר את הפורום הייחודי
לשיתוף פעולה בין האקדמיה לבין בית המשפט העליון ,שהוקם לפני כשלוש שנים ביוזמת הנשיאה ביניש ודיקן הפקולטה
למשפטים באוניברסיטת בר-אילן .פרופ' ליפשיץ הזכיר את פסק הדין שקראה הנשיאה ביניש בטקס הפרידה מבית המשפט
)ביטול הוראה בחוק הבטחת הכנסה( ,שעסק בזכויות של אלו הנמנים עם קבוצות מוחלשות בחברה; נושא שהפך לתחום
מרכזי בפקולטה בבר-אילן ,שהקימה מערך קליניקות שבמסגרתן מסייעים הסטודנטים לקהילה ולאוכלוסיות מוחלשות
בחברה.
פרופ' יפה זילברשץ ,המשנה לנשיא אוניברסיטת בר-אילן ,השנייה במברכים ,הזכירה דברים ששמעה מפי הנשיאה ביניש
לפני שנים רבות בהשתלמות לשופטים צבאיים .באותה הרצאה העבירה הנשיאה ביניש מסר חשוב כי שיקולי ביטחון
המדינה אינם יכולים להצדיק פגיעה בזכויות אדם .מסר זה ,לימים אף בא לידי ביטוי בפסקי -דין של הנשיאה )בעניין
אספקת חשמל ודלק לעזה ובעניין פתיחת כביש  443לתנועת פלסטינים( .אך ,כפי שהזכירה פרופ' זילברשץ ,עוד שנים קודם
לכן בפרשת "קו  ,"300יישמה הנשיאה ביניש עיקרון זה ,עת עמדה באומץ לב מול מערכת הביטחון ,באופן ששינה את
המשפט הישראלי.
המשנה לנשיא בית המשפט העליון ) בדימוס ( מישאל חשין )בעבר ,מנהל מחלקת הבג" צים והמשנה ליועץ המשפטי
לממשלה בתקופה שבה הנשיאה ביניש הייתה פרקליטה במחלקת הבג"צים( ,היה אחרון המברכים ביומו הראשון של הכנס.
בדבריו השווה חשין את גיבורי המשפט לגיבוריו של דוד המלך " ,הגיבורים אשר לדוד" ,ששלושה מהם ,אלו שהבקיעו
במחנה פלישתים כדי לשאוב מים לדוד ,היו "גיבורי על" .כך גם בימינו יש שלושה גיבורי על במשפט המורמים מעל
חבריהם ,המנהיגים של ימינו ,נשיאי העדה ,והם מאיר שמגר ,אהרן ברק ודורית ביניש ,שסימנם הוא "אד"מ" )אהרן ,דורית,
מאיר ( .הנשיא שמגר ,הניח תשתית לשיטת המשפט הנוהגת ובנה את בית המשפט מלגו ומלבר .הנשיא ברק הוסיף
לתשתיות ובנה שיטת משפט לתפארת והוסיף נדבכי כבוד והדר למשפט ישראל .הנשיאה ביניש ,חקרה את משפט ישראל
לעומקו ,חיזקה את שורשיו ואת החומות סביבו ובנתה צמרת מרהיבה בכל ענפי המשפט ובעיקר בתחום המשפט הציבורי.
מילאה בחכמתה בתוכן ראוי את חוקי היסוד והתאימה את יסודות המשפט לימינו ולעיקרי היסוד של היחיד .הנשיאה
ביניש – דורית ,בפי חשין – קיימה את שלוש המצוות שהשמיע מיכה הנביא "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' אלוהיך דורש
ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך" .היא עשתה משפט בפרקליטות עד הגיעה לפסגתה ובבית
המשפט העליון עד הגיעה לפסגתו .עשתה חסד במוצאה תמיד את שביל הזהב בין משפט וחסד ,והצניעה לכת .מעולם לא
רע"א  6905/11פסי גולדנברג נ' זהבה רובנר )מיום (31.12.12
חטאה בחטא היוהרה .תכונה שאף מצאה את ביטויה בפסיקתה .בימי כהונתה של הנשיאה ביניש התרגשה על בית המשפט
העליון רוח זלעפות שאיימה לנתץ את החומה שנבנתה
סביבו בעמל של שנים .היא הגנה עליו וחרב אין בידה
ובכך התבלטה במזגה המתון ,בבחינת "לשון רכה תשבר
גרם" ו"מענה רך ישיב חמה" .היא ניהלה מלחמות אלו,
אשר נכפו עליה  ,בחכמה ובתבונה מעוררי השתאות .
אליהן באה לאחר מלחמות שניהלה כפרקליטה נגד ראשי
ממשלה ושרים והכל להגנת זכויות הפרט ולהגנת הצדק.
מ’ חשין ,י’ זילברשץ ,ש’ ליפשיץ ,א’ ברק
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עמ ’ 3

הרצאת פתיחה
נשיא בית המשפט העליון ) בדימוס ( פרופ ' אהרן ברק
) המרכז הבינתחומי בהרצליה ( – " כבוד האדם" .הנשיא
ברק פתח את דבריו בהזכירו את תרומתה החשובה של
הנשיאה ביניש למשפט הישראלי ובמיוחד למשפט
החוקתי ,אשר באה לידי ביטוי בשורה ארוכה של פסקי -
דין .החשוב שבהם ניתן בפרשת חסן ) המורה על ביטול
ההוראה בחוק הבטחת הכנסה  ,ששללה גמלה ממי
שמחזיק ברכב או משתמש בו (  ,שבו באה לידי ביטוי
תפיסת הקיום האנושי בכבוד כחלק מתפיסת כבוד האדם ,תוך קביעת גבולותיה של הזכות והיקפה .מקומו של כבוד האדם
במשפט מבוסס גם ב"זכות האם" )הזכות לכבוד האדם( וגם ב"זכויות הבת" )הזכות לאישיות ,לשם טוב ,למשפחה ,לשוויון,
לחופש ביטוי וכדומה( ,ולזכויות אלו השפעה מכרעת ,לא רק בסכסוך בין הפרט למדינה אלא גם בסכסוך בין פרט לפרט.
להשפעה זו היו גבולות שאחד מהן קשור בפסקת שמירת הדינים ,אשר צמצמה את השינוי החוקתי לחוקים שנחקקו לאחר
חוקי היסוד.
הנשיא ברק הציע לבחון מחדש את פסקת שמירת הדינים והצביע על ארבע נקודות למחשבה  :ראשית ,הוראות חוק
חדשות אינן חוסות בצלה של פסקת שמירת הדינים .שנית ,פסקת שמירת הדינים עוסקת בחוקתיות הדין הישן ,אך לא
במובנו ועל הדין הישן להתפרש לאור עקרונות חוקי היסוד .שלישית ,אין מניעה שבית המשפט יכריז שהדין הישן פוגע
באופן לא מידתי בזכות חוקתית .הכרזה זו לא תביא לבטלות הדין הישן ,אך היא בעלת חשיבות חברתית ומשפטית.
רביעית ,פסקת שמירת הדינים אינה מחסנת את הדין הישן כלפי המחוקק ,אשר רשאי לבטלו או לשנותו בחקיקה רגילה.
הנשיא ברק עורר את השאלה אם על המחוקק מוטלת חובה חוקתית לשנות את הדין הישן ,והשיב על כך בחיוב וזאת בשל
פסקת הכיבוד המוטלת על כל רשות שלטונית  .בעניין זה גם נדרש לשאלה הלא פשוטה ,אם ישנו סעד במקום שבו
המחוקק מפר חובה זו .בהקשר זה עמד הנשיא ברק על היותנו מדינת משפט מקובל ) (Common Lawועל כן בית המשפט
רשאי לפתח יצירה משפטית ,כפי שנעשה בדרך של חקיקה שיפוטית בתחומי משפט שונים )למשל ,בתחום דיני משפחה –
חזקת שיתוף הנכסים ,החלת עקרון תום הלב ,פיתוח דיני הנזיקין והזכות להורות( .לעומת זאת ,היו מקרים שבהם בהיעדר
חקיקה הועברו סוגיות להכרעת המחוקק ,בעוד שראוי היה להכריע בהן )למשל ,בתביעה לקבלת שמו של "בלוגר"( .לדידו,
על בית המשפט מוטלת חובה להגן על זכויות חוקתיות ,כאמור בפסקת כיבוד הזכויות .משפט הלכתי זה יהיה תקף
בהתקיים שני תנאים :האחד ,שאינו נוגד שום חוק וההנחה היא שאין חוק בעניין .השני ,שהפיתוח ההלכתי הוא מידתי.
פיתוח הלכתי זה יוסיף לערך כבוד האדם ולתרומתה של הנשיאה ביניש בפיתוחו.
רע"א  6905/11פסי גולדנברג נ' זהבה רובנר )מיום (31.12.12

משפט חוקתי
יו"ר המושב בנושא "משפט חוקתי" היה פרופ ' משה כהן איליה ,דיקן בית הספר למשפטים ,המרכז האקדמי למשפט
ולמסחר ,והשתתפו בו ד"ר איתי בר -סימן -טוב מאוניברסיטת בר-אילן )שהיה בעבר מתמחה ועוזר משפטי של הנשיאה
ביניש בבית המשפט העליון( ,פרופ' אלון הראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' גדעון ספיר מאוניברסיטת בר-
אילן.
פרופ' משה כהן אליה ייחד את דבריו לתפיסה הליברלית של הנשיאה ביניש תוך התמקדות בפסק הדין בעניין הפרטת בתי
הסוהר ובפסק הדין האחרון בעניין זכויות חברתיות )ביטול הוראה בחוק הבטחת הכנסה( .בשניהם ,ככל ליברל ,העמידה
הנשיאה ביניש את האדם במרכז והציבה מכשולים בדרכה של המדינה במקום שבו פגעה בחירותו .כדי לממש חירות זו,
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עמ ’ 4

הוטלה חובה אקטיבית על המדינה
לממש את הזכות האנושית לכבוד ,כך
בדרך של הטלת מגבלה על הפרטת
הכוח השיטורי ) בעניין בתי הסוהר (
וכ ך ב ה ט ל ת ח ו ב ה א ק ט י ב י ת ע ל
המדינה כדי לממש את הזכות
האנושית לכבוד ) בעניין הבטחת
הכנסה ( .חתירה זו לצדק ולמוסר
הייתה ה"אני מאמין" של הנשיאה ביניש.

ג’ ספיר ,אלון הראל ,מ’ כהן אליה ,א’ בר-סימן-טוב

ד"ר איתי בר-סימן-טוב – "ביקורת שיפוטית הליכית וביקורת שיפוטית תכנית :הילכו שניים יחדיו?" .בדבריו עסק ד"ר בר-
סימן-טוב באפשרות לשלב בין ביקורת שיפוטית תוכנית ,שבה בוחן בית המשפט את חוקתיות החוק לאור בחינת תוכנו
ובשאלה אם תוכן זה פוגע בזכויות חוקתיות )למשל ,בעניין בנק המזרחי( ,לבין ביקורת שיפוטית הליכית ,שבה נבחן הליך
החקיקה ,להבדיל מתוכנו )למשל ,בעניין מיערי ונמרודי ופותח בפסק הדין של ביניש בבג"ץ בעניין ארגון מגדלי העופות,
שעסק בחוק ההסדרים ( .ד"ר בר -סימן -טוב בחן מודל שלישי  ,שישלב ביקורת שיפוטית ותוכנית  ,שאותו כינה "סמי -
פרוצדוראלי" ,שבו בית המשפט בוחן את הליך החקיקה כחלק מהביקורת התוכנית על חוקתיות החוק ,תוך בחינת טיעונים
בעד מודל זה ובחינת דרכי יישומו.
פרופ' אלון הראל – "מדוע אנחנו צריכים חוקה?" .נקודת המוצא של דבריו הייתה קביעת הנשיאה ביניש בפסק הדין בעניין
הפרטת בתי הסוהר ,כי בצד החובה לכבד את החלטות הרוב בהנחה שחקיקת הכנסת היא חוקתית ,על בית המשפט לבחון
את חוקתיות החקיקה .דבריו יוחדו לבחינת היחס בין חובתו של בית המשפט לאכוף את הסדרי הממשל מול חובתו לאכוף
זכויות אדם בעוד שלטענתו ,תפקידו הייחודי של בית המשפט הוא דווקא להגן על זכויות האדם .חובות חוקתיות שנועדו
להגן על זכויות אדם ,ראוי שיעוגנו בחוקה תוך הענקת סמכות לבית המשפט לאכוף זאת .חירות אזרחית אינה מותנית בכך
שהמחוקק נמנע מלפגוע בזכויות אדם אלא בכך שהוא מנוע מלפגוע בהן ,דבר שניתן להבטיח בחוקה .בכך שבפסק הדין
האמור הסתמכה הנשיאה ביניש על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו להבדיל מחוק יסוד הממשלה ,היא בחרה בסמכות
החוקתית הדרושה להגנה על החירות האזרחית ,להבדיל מהוראות חוקתיות בעלות תוקף חוקתי ,שעיגונם בחוקה אינו
מתחייב מערכי החירות במדינה ליבראלית.
פרופ' גדעון ספיר – "מבט חוקתי על ההפרטה" .גם במרכז דבריו עמד פסק הדין של הנשיאה ביניש בעניין הפרטת בתי
הסוהר .ניתן היה לפסול את החוק בהתבסס על המסלול המוסדי ,שלפיו על-פי חוק יסוד הממשלה ,הממשלה היא הרשות
המבצעת ולכן אינה יכולה להאציל תפקיד זה לגורם פרטי .גם ניתן היה לפסול את החוק במסלול של זכויות האדם .לדידו
יסוד הממשלה )כפי שהציע ,פרופ' ברק
מיוםעם חוק
פוליטית"
בעיה "
טעמים .האחד,
המוסדית משני
לא נבחרה האפשרות
(31.12.12
סמי-רובנר )
זהבה
גולדנברג נ'
 6905/11פסי
רע"א
מדינה( ,ועל כן לא רצו להיתלות בו .השני ,העדפת פסילת החוק על בסיס הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,שזהו
מסלול שכבר הוכר בפסיקה .בחירה זו אף אפשרה להימנע מעיסוק בתחומים שאותם מותר להפריט ,להבדיל מאלו
שאסורים בהפרטה.

משפט פלילי
יו"ר המושב בנושא "משפט פלילי" היה ד"ר בנימין שמואלי ,מאוניברסיטת בר-אילן ,והשתתפו בו פרופ' אורן גזל -אייל
מאוניברסיטת חיפה )שנמנה עם מתמחיה של הנשיאה ביניש בבית המשפט העליון( ,ד"ר הדר דנציג-רוזנברג מאוניברסיטת
בר-אילן ופרופ' שרון רבין מרגליות ,דיקן בית הספר למשפטים ,המרכז הבינתחומי ,הרצליה.
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עמ ’ 5

ד"ר בני שמואלי ,פתח את הדיון בפסק-דינה של הנשיאה ביניש ,האוסר על הכאת ילדים כעונש גופני .כפי שסיפר ,גילה
עניין מיוחד בפסק הדין בשל כך שהדוקטורט שלו עסק בהורים וילדים .בדבריו עמד על חשיבותו של פסק הדין ועל המקום
הנכבד שקיבל בכנס בדאלאס שעסק ביוזמה של הפסקת ענישה גופנית לילדים.
פרופ' אורן גזל-אייל – "על שיקול הדעת השיפוטי בענישה" )בעבר ,מתמחה של הנשיאה ביניש בבית המשפט העליון( .על-
פי תיקון  113בחוק העונשין נדרש השופט להפעיל שיקול דעת ולקבוע מתחם ענישה הולם .בשלב השני עליו להחליט אם
לסטות ממתחם הענישה בשל אחד משני השיקולים שעל-פי החוק מצדיקים זאת .האחד ,המצדיק סטייה לקולה ,אם ישנו
סיכוי ממשי לשיקום הנאשם  .השני ,המצדיק סטייה לחומרה בשל טעמים המצדיקים את הרחקת הנאשם מהציבור .
בהקשר זה הטעים ,כי לעניין זה על עברו הפלילי של הנאשם להוות שיקול משמעותי .בנוסף ,ישנם עוד שני חריגים שאינם
קבועים בחוק ,המצדיקים סטייה ממתחם הענישה ההולם .הראשון הוא הסדר טיעון .חריגה ממתחם הענישה ההולם
בנסיבות אלו צריכה להיבחן לאור השיקולים שנקבעו בפסק-דינה של הנשיאה ביניש בעניין הנסיבות המצדיקות סטייה
מהסדר טיעון .השני הוא שיקולי צדק .שיקול זה אינו צריך להנחות בקביעת מתחם הענישה בשלב הראשון ,אלא צריך
להיבחן לעצמו ,אם מצדיק חריגה ממתחם הענישה ההולם.
ד"ר הדר דנציג-רוזנברג – "על אחריות משדל ומסייע בעקבות ברשות דהאן ואסקין" .ייחוס אחריות פלילית לאדם בגין
מעשיו של אחר מעורר קשיים במישור הפילוסופי ,האתי והמשפטי .פסק-דין אסקין של הנשיאה ביניש ,הוא אחד מפסקי
הדין החשובים שעסקו ברציונלים להטלת אחריות פלילית על שותף עקיף לעבירה ,והוא עוסק ביסוד העובדתי וביסוד
הנפשי הדרושים לכינון השידול .ניתן לזהות בו שלושה רציונאלים להטלת אחריות על שותף :האחד ,גורם הסיבתיות,
שעניינו תרומה סיבתית של השותף לביצוע העבירה בידי המבצע הישיר .השני ,יצירת הסיכון והעלאת הסיכוי לביצוע
העבירה .השלישי ,הזדהות הבאה לידי ביטוי בהרשאה והסכמה לביצוע העבירה ,המגולמת ביסוד הנפשי של כוונה או
הסכמה .בעניין אסקין השעינה הנשיאה ביניש את ההצדקה להפללת המשדל על שילוב של סיבתיות והזדהות .בשל הקושי
בהטלת אחריות פלילית רק בשל מרכיב ההשפעה ,שבעניינו הרחיבה ד"ר דנציג-רוזנבר ,הוסיפה כי נראה שאחריות המשדל
בעניין אסקין נשענה בעיקר על רציונל ההזדהות וההסכמה.
פרופ' שרון רבין מרגלית – "על הטרדה מינית :מאחריות פלילית לאחריות פנים ארגונית" .בדבריה עמדה על הקטגוריות
השונות של ההטרדה המינית ובהן המעשים הפליליים וההטרדה המילולית .הפיכת מעשים אלו לפליליים נועדה להראות
את החשיבות שמייחס המחוקק להתמודדות עימם ,אך מדובר בתופעה מורכבת הדורשת טיפול הטרוגני .ישנם שלושה
ערוצים להתמודדות עם התופעה ,ההליך הפלילי ,התביעה האזרחית ומנגנון פנים ארגוני אם ההטרדה התרחשה במוסד
מאורגן .כיום ישנה נטייה לבחור בהליך הפלילי הגם שרק בעניין  9%מהתלונות מוגש כתב אישום .אולם נראה כי נוצרה
דינאמיקה של בחירה במסלול זה ,כדי לשדר רצינות ומתוך חשש שאם לא תוגש תלונה במשטרה ,תוגש תביעת דיבה נגד
המתלוננת.
רע"א  6905/11פסי גולדנברג נ' זהבה רובנר )מיום (31.12.12

שוויון וזכויות מיעוטים
יו"ר המושב בנושא "שוויון וזכויות מיעוטים" הייתה ד"ר יופי תירוש ,מאוניברסיטת תל-אביב ,והשתתפו בו פרופ' רות
הלפרין -קדרי מאוניברסיטת בר-אילן ,ד"ר תמר קריכלי-כץ מאוניברסיטת תל-אביב ,פרופ' מיכאיל קרייני מהאוניברסיטה
העברית בירושלים ופרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.
ד"ר יופי תירוש פתחה את דבירה בפסק הדין האחרון של הנשיאה ביניש בעניין הבטחת הכנסה כדוגמה לכך שבפסיקתה
השכילה לשלב בין הפרטי והקונקרטי לבין העקרוני והדוקטרינרי .כך ,המקרה הפרטני ,שבו כבודו של אדם נפגע אם הוא
מגיע לעוני מחפיר ,מאיר על הדוקטרינה ,הנשענת על אדנים יציבים .מתודולוגיה זו של הנשיאה ביניש באה לידי ביטוי
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בשתי עמדות מיעוט בפסקי-דין שניתנו לאחרונה :עמדת המשנָה לנשיא מ' נאור בעניין מיסוי תשר הניתן למלצרים )דנג"ץ
המל"ל נ' כהן( ועמדת השופטת ע' ארבל בעניין עובדות הסיעוד )דנג"ץ גלוטן(.
פרופ ' רות הלפרין -קדרי – " בראש ) ה ( ובראשונה  :השופטת ביניש
כנשיאה הראשונה" .השאלה שהציבה בפתח הדיון הייתה ,אם ישנה
משמעות לכך שהשופטת ביניש היא אישה .שאלה זו שנויה במחלוקת
משני כיוונים עיקריים :טהרני המשפט ,שלפי עמדתם שופטים נקיים
מהטיה מגדרית או אחרת ופמיניסטיות ליברליות החוששות שדיון
מסוג זה מוביל לסטריאוטיפים .שתי הקבוצות סבורות שדיון בשאלה
הוא אנכרוניסטי ואינו רלוונטי בימינו .פרופ' הלפרין-קדרי חולקת על
כך וכדוגמאות הצביעה על חלוקה מגדרית מובהקת בעמדות
השופטים בעניין גלוטן ועל פסק -דינה של הנשיאה ביניש בעניין
הכאת ילדים ,המזוהה עמה בארץ ובחו"ל .אצל השופטת ד' דורנר

ר’ הלפרין-קדרי ,י’ תירוש ,מ’ קרייני

עניין הפמיניזם היה מובהק )פסקי הדין בעניין אליס מילר ,כרמלה בוחבוט ,גלינה יעקובוב ומאמרים בעניין כתיבתה
הפמיניסטית( .אצל הנשיאה ביניש יש התעלמות מהעניין הפמיניסטי ,אך נראה כי דווקא אצל שופטת שלא מצהירה על
עצמה ככזו ניתן לבחון מנקודת מבטן של נשים כיצד העשייה השיפוטית עשירה יותר .בהקשר זה עמדה על מחקרים בארץ
ובחו"ל שבחנו את ההבדל בין נשים לגברים על כס השיפוט .מצד אחד יש ציפייה שנשים תהיינה רגישות יותר לשוויון
מגדרי ולזכויות הפרט ומצד שני יש מצדן נטייה חזקה לאובייקטיביות ורצון להתעלם מזהות מגדרית.
פרופ' מיכאיל קרייני – "על מלכודת היחיד בתוך הקבוצה הדתית – חשיבות החשיבה מחוץ לפרדיגמה" .העיסוק ביחסי דת
ומדינה בישראל הוא ביחסי הדת היהודית והמדינה .מכאן השאלה ,אם ההתעלמות מהציבור הערבי והדרוזי היא תסמונת
"נפקד-נוכח" או חלק מפרדיגמה )נעיר כי פרדיגמה היא תבנית מחשבה בתחום מסוים( ,שלפיה הכרה בהסדרה דתית של
הלא יהודים בישראל ,נחשבת הסדרה ליברלית כפועל יוצא מהרב-תרבותיות ,בעוד שהסמכות היהודית נחשבת לכפייה
דתית .פרופ' קרייני טוען כי יש לכך השלכות נורמטיביות ,שכן יחסו של בית המשפט אל הסמכות היהודית בעניין הפרט
היא יחס של הגנה מתוך השקפה ליבראלית ,אולם באשר ללא יהודי ,דרוש איזון שונה ועצם הסדרת מעמדו נחשבת
לליבראלית .כך גם ישנה הכרה במוסדות יהודיים הנובעים מהיות מדינת ישראל יהודית וישנה הסדרה של נושא היהדות
בהיבט הציבורי .לעומת זאת ,הסדרת ענייני דתות אחרות נעשית במישור הפרטי .לטענתו ,הראייה של ההסדרה הקבוצתית
כליברלית ,פוגעת באופן קשה ביחידי הקבוצה ולמשל ,בנשים באותן קבוצות.
פרופ' שחר ליפשיץ – "על סכנות הרב-תרבותיות הליבראלית" .בספרו של מני מאוטנר "משפט ותרבות בישראל" נטען
שבנושא דת ומדינה בישראל יש מאבק בין הקבוצה "היהודית" המבקשת לכונן משפט ומשטר על בסיס ההלכה היהודית
(31.12.12שנה האקדמיה ובית המשפט היו בצד
מיוםכעשרים
רובנר )לפני
הליבראלית .עד
פסיהתפיסה
בסיס
לעצבם על
גולדנברג נ' זהבה
6905/11
לבין הקבוצה המבקשת רע"א
הליבראלי ,אך מאז ישנו זרם המבקר את עמדות בית המשפט העליון בענייני דת ומדינה .הביקורת היא כלפי האקטיביזם
שהפך את בית המשפט ל"שחקן" פוליטי בנושאים אלו ,באופן הפוגע בלגיטימיות הציבורית שלו ,וכן ביקורת מהותית,
שלפיה בית המשפט אימץ ליברליזם אינדיבידואלי ,שאינו נותן מעמד חוקתי לקבוצות אלא ליחסים בין פרט לפרט ובין
הפרט למדינה .מול חשיבה זו מוצבת הרב-תרבותיות המבקשת להעניק מעמד חוקתי ומוסרי לקבוצות בחברה ולקהילות
ולא רק ליחידים .תפיסה זו מצדיקה בין השאר ,פטור משירות צבאי לחרדים ,אוטונומיה חינוכית ושיפוטית לקהילות
דתיות וכדומה .מודל הרב-תרבותיות טומן בחובו סכנות רבות שעליהן עמד בדבריו ,וזאת גם מההיבט הליברלי וגם מנקודת
מבטן של אותן קבוצות ובין השאר ,בהיותו חושף לפגיעה קבוצות מיעוט בתוך הקבוצה הגדולה וכן בהיותו גורם למיעוט
להשליט את ערכיו .בדבריו עמד על קשיים במודל הליבראלי הרב-תרבותי ועל הצעות שהועלו לפתרונם ,וסיים בעמדתו ,כי
הדרך להתמודד עם אותם קשיים היא בכינון חוקה מהותית בהסכמה ,שבה יקבעו עקרונות בסיסיים מתוך הסכמה.
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עמ ’ 7

סיכום יומו הראשון של הכנס ודברי ברכה
שופטת בית המשפט העליון עדנה ארבל ,פתחה את דבריה בכך שעיקרון כבוד האדם ,שהיה
נושא ביומו הראשון של הכנס ,היה אבן יסוד בפסיקותיה של הנשיאה ביניש והנחה אותה עוד
בטרם היה למושג שגור במשפט .כך במשפט החוקתי והפלילי ,במימוש הזכות לחינוך ובמימוש
הבחירה החופשית ,בהתייחסות אל קורבנות עבירה ובגישתה המכבדת כל אדם .גישתה זו
מצאה את ביטוייה המובהק בפסיקתה ובעיקר בעניין הפרטת בתי הסוהר ,בעניין איסור הכאת
ילדים ובעניין ביטול הוראה בחוק הבטחת הכנסה.
כח ֵב ָרה ,כמי
השופטת ארבל ביקשה לשקף את דמות הנשיאה כפרקליטה ,כשופטת ,כאדםֲ ,
שהיא בת דור התקומה לאחר השואה .היא הזכירה את דברי הנשיאה בטקס קבלת תואר
דוקטור לשם כבוד באוניברסיטה העברית ,על הזכות שהייתה לה לממש את החזון הציוני המתגשם לשרת כקצינה ולחוות
את התפתחותה המדהימה של המדינה .עם זאת ,לצד הגאווה קוננה בליבה דאגה מהתפשטות תופעות של גילויי שחיתות
מוסרית ,פערים חברתיים ,פגיעה בשוויון ובקבוצות חלשות .למרות זאת הביעה את אמונתה כי אלו תופעות בנות-חלוף
שניתן יהיה לצמצם ולקיים חברה צודקת וסובלנית יותר .השופטת ארבל עמדה על פועלה של הנשיאה ביניש לריסון
תופעות אלו ,בהדגישה את חשיבות הביטחון לקיומנו הפיזי .כך גם אמרה הנשיאה ביניש ,כי שיפור פני החברה ,מבוסס על
טיפוח החינוך והתרבות ,חינוך לערכים ולהישגים בתחום המדע והרוח וכן על חיזוק מערכות החוק והמשפט כדי להגן על
זכויות האדם בישראל .דברים אלו ,הוסיפה השופטת ארבל ,לא רק אמרה הנשיאה ביניש ,אלא גם קיימה לאורך השנים תוך
התמודדות עם פרשיות שהיה נדמה שיזעזעו את אושיות המדינה .בהן פרשת קו  ,300פרשת המחתרת היהודית וועדת כהן
שבחנה את הטבח במחנות סברה ושתילה ,שבה השופטת ארבל והנשיאה ביניש אספו את חומר החקירה .בהמשך ,היו הן
יחד בבית המשפט העליון ולחמו נגד גורמים שרצו לערער על תפיסותיו הבסיסיות ,אך הנשיאה לא נרתעה מכך .בכל
תפקידיה ראתה שליחות לשמור על ערכי המשפט.
בסיום דבריה ביקשה השופטת ארבל לספר על "אחת ויחידה מיוחדת במינה .נחבאת אל הכלים מחד אך מקרינה אצילות,
סמכותיות ומנהיגות מאידך" .בעלת תפיסת עולם מוסרית המושרשת בחינוך שקיבלה מבית אבא .שלטון החוק ,ההליך
הדמוקרטי וחופש הביטוי הם בשבילה כוכב הצפון .היא הייתה מסורה לכל תפקידיה ,פרקליטה ,שופטת ונשיאה .אין גבול
ליכולת ההקשבה שלה לבא כוחו של מתדיין ,למתמחה ,לחבר ולכל פונה .הנשיאה ביניש פשטה את הגלימה לפני שנה
והשאירה אחריה אלפי פסקי דין המצוטטים יום יום בבית המשפט ,משנה סדורה ומפוארת .לבסוף ,הודתה השופטת ארבל
לנשיאה ביניש על תרומתה לחברה ולמדינה והודתה לה על פועלה בשם השופטים ,אנשי האקדמיה ,הידידים והמשפחה
שזכו לתשומת לבה המיוחדת שמלווה אותם ותלווה אותם בהמשך דרכם.
רע"א  6905/11פסי גולדנברג נ' זהבה רובנר )מיום (31.12.12

יומו השני של הכנס
דברי ברכה
פרופ' יובל שני ,דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים פתח את יומו השני של הכנס שנערך לכבוד
הנשיאה ביניש" ,אחת הבוגרות המצטיינות של הפקולטה"  ,שהיא גם דוקטור של כבוד של האוניברסיטה .הפקולטה
מעודדת את הסטודנטים להקדיש את זמנם למגזר הציבורי ,לקידום זכויות אדם ולמחויבות אזרחית .הנשיאה ביניש לא רק
פורצת דרך כמשפטנית הראשונה בתפקידים מרכזיים ,אלא גם מודל לחיקוי ,כמי שהקדישה עצמה לחיים הציבוריים .אחרי
פרישתה ,הסכימה להמשיך ולתרום את חלקה בחזרתה ללמד באוניברסיטה העברית ,המהווה סגירת מעגל .הכנס עומד
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עמ ’ 8

בסימן שיתוף פעולה בין שתי פקולטות למשפטים ובין
אקדמאים ושופטים  .שילוב חשוב למחקר ולהוראה ויש
לקוות שתקודמנה מסגרות נוספות מסוג זה כדי להפרות את
השיח המשפטי.

שופטת בית המשפט העליון אסתר חיות ,פתחה את דברי הברכה בתיאור גודל תרומתה של הנשיאה ביניש למשפט
ולשלטון החוק בישראל ,שבו ניתן להבחין ממרחק זמן של שנה מאז פרישתה מבית המשפט .היא המשילה את הדברים לכך
ש"כשאדם עומד קרוב מאוד אל ההר הוא יכול לראות את הפרטים שבו ואת יופיו .אולם רק כשהוא מתרחק מההר ,הוא
יכול לראות את גובהו ,את גודלו ואת עוצמתו" .בדבריה עמדה על בחירתה הלא מקרית של הנשיאה ביניש לשרת במגזר
הציבורי ,התואמת את אישיותה ואת הערכים שעליהם גדלה והתחנכה ,בבית הוריה ובמוסדות שבהם למדה .צריך תפיסת
עולם פנימית ואמונה שעשייה למען הכלל תורמת לרווח הפרטי .הצבת מטרה זו בראש סדר העדיפויות ורתימת השכלתו
של אדם ויכולותיו למטרה זו ,מאפשרים להתמיד בשירות הציבורי .הנשיאה ביניש הגיעה להישגיה בעמל רב ובמאבק נחוש
ואמיץ בתפקידיה כסגנית פרקליט המדינה  ,כאישה הראשונה בתפקיד פרקליט המדינה ,כשופטת וכאישה הראשונה
שהתמנתה לנשיאת בית המשפט העליון .יש מי שהיא מצטיירת בעיניו כאשת פלדה ,ללא חת וחסרת פשרות .אך זהו פן
אחד באישיותה .כמי שעבדה לצידה ,אמרה השופטת חיות ,גילתה אדם המחויב לקידום זכויות אדם ולטוהר המידות ,אך
גם אדם פשוט ומלא ענווה וחמלה לזולת .מאבקה למען זכויות הפרט והאזרח נובע מהזדהות עמוקה ואמיתית עם גורל
האדם והמדינה .היא שמה לה למטרה את צמצום הפער בין הרטוריקה לתוצאות האופרטיביות של פסק דין .הכתיבה
מעידה על השופט .כל שופט מביא מטען של ידע והשכלה כללית שרכש לאורך דרכו וערכים וחוויות שהשפיעו עליו .יש
שסגנון כתיבתם הוא אישי ,החושף את דעתם ורעיונותיהם .אם מבקשים לאפיין את כתיבתה של הנשיאה ,היא מעולם לא
הביאה את עצמה לתוך פסק הדין .יש בכך להעיד על ענווה ועל תפיסת עולמה.

המשפטן בשירות הציבור
יו"ר הפאנל בנושא "המשפטן בשירות הציבור" הייתה השופטת נאוה בן-אור ,שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים )בעבר
מתמחה של הנשיאה ביניש בפרקליטות המדינה ולימים ,מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה והמשנה לפרקליט
המדינה לעניינים פליליים( ,והשתתפו בו פרופ' יואב דותן מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,עו"ד שי ניצן ,המשנה ליועץ
(31.12.12
רובנר )
זהבה
גולדנברג
 6905/11פסי
לעניינים"א
רע
שהייתה פרקליטת המדינה( ופרופ' אריאל
מיום בעת
ביניש,
הנשיאה
אישינ'של
בעבר עוזר
מיוחדים )
המשפטי לממשלה
בנדור ,מאוניברסיטת בר-אילן.

השופטת נאוה בן -אור שפתחה את הדיון עמדה על כך שבעוד שיומו הראשון של הכנס הוקדש לסוגיות משפטיות שבהן
דנה הנשיאה ביניש בכהונתה בבית המשפט העליון ,מוקדש היום השני לסוגיות שלהן נדרשה בתפקידיה ובעיקר בשירות
הציבורי ,תחום שעמד בראש מעייניה.
פסק הדין בעניין סגן השר פנחסי ,שבו הופיעה הנשיאה בעת שכיהנה בתפקיד פרקליטת המדינה ,משקף את הדילמה שבה
עשוי להימצא משפטן בשירות הציבורי .לאחר שהוחלט להגיש כתב אישום נגד פנחסי ,סירבה הכנסת להסיר את חסינותו
והוא המשיך בכהונתו .לאחר שראש הממשלה דאז לא הפעיל את סמכותו להעביר את פנחסי מכהונתו ,הוגשה עתירה
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לבג"ץ .עמדת המדינה כללה את עמדת היועץ המשפטי לממשלה שלפיה יש להסיר את חסינותו ואילו עמדת ראש הממשלה
שסבר שהחוק אינו מחייב זאת ,הובאה במכתבו שצורף לעמדת המדינה .השופט ברק תיאר את טיעוני הפרקליטה ביניש
בהביאו מדבריה ,כי הצורך לקיים את אמון הציבור בשלטון מחייב את הפסקת כהונתו של פנחסי .טענת פנחסי שבשירות
הציבורי יש לעיתים לבחור בין אמון הציבור לבין אינטרסים אחרים ,שאותה הגדירה ביניש כמוטעית ,נדחתה .בית המשפט
גם דחה את הטענה שביניש ייצגה שני לקוחות שונים ,ונקבע כי הלקוח הוא ראש הממשלה ,שאותו מייצגת פרקליטת
המדינה ,אבל היועץ המשפטי לממשלה ,הוא הפרשן הראשי למשפט של ראש הממשלה ולכן ייצוג ראש הממשלה צריך
להיות לפי עמדת היועץ המשפטי לממשלה.
את דבריה חתמה השופטת בן-אור בנימה אישית ,בכך שראשיתו של הקשר בינה לבין הנשיאה ביניש היה בהתמחותה אצל
ביניש במחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה ,ומאז הפכה היא למורתה האישית .הכנס הוא מחוות תודה על מסירות אין
קץ.

פרופ' יואב דותן – " הפרקליט הציבורי כמשרתם של שני אדונים " .בדבריו ביקש לעסוק בספרו ,שהתמקד במחלקת
הבג"צים בפרקליטות המדינה ,שבה כיהנה הנשיאה ביניש ולה תרומה גדולה על המודל הציבורי של עריכת דין בישראל.
בעריכת דין בסקטור הציבורי יש הבחנה בין המודל הקלאסי ,שבו על עורך הדין לייצג באופן אדוק ונחרץ ,ככל שניתן ,את
אינטרס הלקוח בכפוף למגבלות חוקיות ,לבין המודל הציבורי ,שבו נוסף על אינטרס הלקוח ישנו "אינטרס הכלל" .יש קושי
בהגדרת הלקוח של עורך דין ציבורי ,אם זו הרשות הממשלתית ,ראש היחידה ,או גוף רחב יותר .אלו שני מודלים מתחרים,
שההבדלים ביניהם מתבטאים בסוגיות מעשיות ,כמו גילוי מידע הגם שעשוי להזיק ללקוח ושימוש בטענות פרוצדוראליות.
כך למשל היה בפרשת פנחסי  ,שבה הטענה המשפטית של הממשלה הייתה בעייתית מבחינת אינטרס הכלל שהיועץ
המשפטי לממשלה מחויב לו .לעומת זאת ,במודל הפרטי ,על עורך הדין לטעון את הטענה .עם זאת ,אינטרס הכלל הוא
מונח מעורפל ומופשט ויש קושי בהגדרתו .במרוצת השנים התפתח מודל ציבורי מובהק בכך שייצוג הרשות המבצעת בבית
המשפט הוא ריכוזי וליועץ המשפטי לממשלה מונופול בייצוג המדינה .השלכותיו של מודל זה הן שלפרקליט הציבורי יש
תפיסה של עצמאות מהרשויות ,מחויבות לשלטון החוק ,גילוי מידע מלא בבית המשפט ,סינון טענות פרוצדוראליות
וסירוב לייצג עמדות בעייתיות.
בהמשך דבריו פירט פרופ' דותן את ממצאי מחקרו האמפירי ,המבוסס על השוואה בין דפוסי ליטיגציה של מחלקת
הבג"צים לבין קבוצת ביקורת של רשויות מקומיות ,המיוצגות באופן ביזורי .המחקר בחן עד כמה מבנה הייצוג המוסדי,
משפיע על דפוסי ליטיגציה ועל התוצאות משפטיות .שאלה נוספת הייתה ,עד כמה האתוס הפרסונאלי של אנשי מחלקת
הבג"צים משפיע על דפוסי ליטיגציה בתיקי בג"ץ בהבחינו בין שני סוגי פרקליטים ,אלו המבקשים לייצג את הלקוח ולזכות
בהליך ואלו המדגישים את האינטרס הציבורי ,שהנשיאה ביניש בתפקידה בפרקליטות המדינה השתייכה אליהם באופן
הבדל(31.12.12
שאין)מיום
העלתהרובנר
הקבוצות' זהבה
שתיגולדנברג נ
של פסי
6905/11
מובהק .השוואת דפוסי רע"א
משמעותי בתוצאות ובשיעורי הפשרות ,אך
הליטיגציה
נמצאו הבדלים בין המודל הריכוזי לזה הביזורי.

עו"ד שי ניצן – "הכובע הכפול של הפרקליט בשירות הציבור" .בתפקידו של פרקליט ובעיקר בתחום המנהלי ,יש להבחין
בין תפקידו כלפי פנים ,כלפי הרשויות עצמן והמשא ומתן מאחורי הקלעים ,לבין תפקידו כלפי חוץ ,בייצגו רשויות מנהליות
בבתי המשפט או בכנסת .שני כובעים אלו אינם סותרים ,אלא משלימים .כלפי פנים ,על הפרקליט לייעץ לפעול נכון ,לסייע
ולהיות יצירתי .אם נראה לו שהרשות עומדת לפעול בניגוד לחוק ,עליו להתריע על כך ואם הפעולה חצתה "קו אדום" לא
ניתן להגן עליה .הקושי באיתור הקו האדום הוא בעיקר בהיעדר תקדים בעניין .אם יש תקדים ,ניתן להגן ,אפילו המקרה
מעורר קושי .דוגמה לכך היא סוגיית הריסת בתי מחבלים ,שזהו צעד בעייתי מבחינה משפטית שנמתחה עליו ביקורת קשה
בעולם .הגם שיש מי שיראה בכך צעד לא חוקי ,הוא אושר בפסיקה ולכן ניתן להגן עליו ,למעט במקרים חריגים וכל עוד
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בית המשפט העליון לא ייקבע אחרת .מקרה
קשה הוא זה שלגביו אין תקדים והוא שנוי
במחלוקת .מצב שבו פרקליט מסרב להגן על
פעולה מנהלית הוא קשה ) כמו עניין פנחסי
שהוזכר (  ,אך לרוב מתפשרים  ,משנים את
הצעד שיינקט או שהרשות משתכנעת לשנות
מעמדתה .אם יש עימות ,העניין מובא להכרעת
דרג גבוה יותר )מנהל המחלקה ,פרקליט המדינה ,היועץ המשפטי לממשלה(.
בהיעדר הסכמה לייצוג הרשות יש אפשרות נדירה של ייצוג חיצוני של עורך-דין פרטי ,אך היא לא מקובלת ומכרסמת בכוחו
של מוסד היועץ המשפטי לממשלה ובמהותו ואף מחייבת את הסכמתו .פתרון שני ,הוא הבאת שתי העמדות המנוגדות
בפני בית המשפט ,זו של הרשות המבצעת וזו של היועץ המשפטי לממשלה )כמו בפרשת פנחסי( .הגם שנדיר שעמדת
הרשות תועדף ,זה עשוי לקרות וזה מרצה את הרשות ,תוך שמירה על אמון הפרקליטות .אפשרות שלישית היא אי-ייצוג,
אך אז המשמעות היא שעתירה תתקבל .שאלה משפטית לא פשוטה שעולה במצב של אי-ייצוג ,עניינה בתפקיד היועץ
המשפטי לממשלה כפרשן החוק המוסמך של הממשלה ,כל עוד אין פסיקה הקובעת אחרת .אם הוא החליט שהממשלה לא
תיוצג ,לא תמיד ניתן לעתור לבג"ץ נגד החלטה זו וכך הופכת החלטתו לסופית ,בעוד שבעניין החלטות אחרות שלו ניתן
לעתור לבג"ץ.
שאלה נוספת היא כיצד יש לנהוג אם פרקליט סבור ,בניגוד לעמדת ראש המערכת ,כי אינו יכול לייצג עמדה הנוגדת את
עמדתו האישית .בדרך כלל יהיה נכון להעביר את העניין לטיפול פרקליט אחר ,אך הקושי הוא אם העניין דלף והפך לשאלה
ציבורית .מאחר שפרקליט הוא עובד מדינה ,השאלה היא אם עליו לפעול לפי עמדותיו או לפי דרישות תפקידו .בעבר
התקיים דיון בעניין זה בוועדת החוקה של הכנסת בהשתתפות שר המשפטים ,ואמנם רוב חברי הכנסת בוועדה תמכו
בעמדה שזה לא מהווה הפרת אמונים מצד הפרקליט או עילה לפיטוריו.
פרופ' אריאל בנדור – "היררכיה בייעוץ המשפטי הציבורי" .יש מקום להבחנה בין שאלות היררכיה שבין השירות הציבורי-
משפטי לרשויות האחרות ,לבין היררכיה בתוך השירות הציבורי-משפטי.
בעניין אכיפה פלילית ,אין מחלוקת שסמכות העמדה לדין נתונה לתביעה והגם שהפרקליטות אינה חלק מרשויות החקירה,
הן מקבלות את עמדתה בעניין זה .סמכות החנינה היא חריג לסמכות התביעה והיא של נשיא המדינה ,היכול במקרים
נדירים לשלול את סמכות התביעה.
באשר לסמכויות אחרות ,כמו ייעוץ לרשויות אחרות ,ניסוח חקיקה וקביעת מדיניות ,נושא ההיררכיה מורכב יותר .השירות
המשפטי הוא אורגן של הרשות המבצעת בעניין פירוש הדין ולכן החלטות משפטיות מסוג זה אינן בסמכות ראש הממשלה,
רע"א  6905/11פסי גולדנברג נ' זהבה רובנר )מיום (31.12.12
אלא בסמכות היועץ המשפטי לממשלה ועל הרשות המבצעת לפעול על -פי החלטותיו .לכן רק מחלוקת בין הרשות
המבצעת לבין גורם חיצוני צריכה להיות מוכרעת בהליך שיפוטי ,אך לא מחלוקת פנימית .לכן ,אם היועץ המשפטי
לממשלה מחליט שחוק סותר חוק יסוד ואינו חוקתי ,הוא רשאי להנחות את הרשות המבצעת שלא לאכוף את החוק .לכן
ראוי שיורה לרשות המבצעת ,שלא לבצע פעולה בטרם הנחה בעניין או שישנה הכרעה שיפוטית לגביו ,אפילו הדבר כרוך
בשינוי חקיקה .עם זאת ,תוכנם של הסדרים ומדיניות המדינה בתחומים שאינם משפטיים ,אינם בסמכות היועץ המשפטי
לממשלה.
מבחינת היבט ההיררכיה הפנימי ,הייעוץ המשפטי הוא מבנה היררכי ,שבראשו עומד היועץ המשפטי לממשלה .יש קושי
בכך שהוא מטפל במקרים פרטניים רבים ,שכן ראוי שלא יטפל בכך באופן אישי ,אלא שיטופלו בידי פרקליט המדינה.
עמידת היועץ המשפטי לממשלה בראש המערכת נועדה לצרכים מקצועיים ולכן אסור לשרים לפנות אליו במישרין.
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היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש ההיררכיה וזה נועד לצרכים מקצועיים ולא כדי להפוך לאמצעי מניפולטיבי לשימוש
בשיקולים לא-משפטיים .לשם כך הוחלט שאסור לשרים לפנות אליו ישירות ,תוך עקיפת ראשי המחלקות .באשר למערכת
השפיטה הצבאית  ,היא כפופה למערכת המשפט  ,והפרקליט הצבאי הראשי צריך להתחשב בעמדת היועץ המשפטי
לממשלה ,אך על מעורבותו להישמר רק למקרים חריגים .הפיכת הפרקליט הצבאי הראשי לפרקליט מחוז של הפרקליטות
מביאה לתוצאה הפוכה ופוגעת במעמדו הצבאי ובתפקידו .לעומת זאת ,היועץ המשפטי של הכנסת אינו כפוף ליועץ
המשפטי של הממשלה ,ואכן ראוי שתפקידים אלו יופרדו .קושי מיוחד בעניין מעמד החלטות היועץ המשפטי לממשלה הוא
בייעוץ משפטי לגופים ציבוריים שאינם חלק מהרשות המבצעת ובייצוגם .לרבים מגופים אלו הייצוג והייעוץ הם עצמאיים
ואף פרטיים .ראוי היה שנושא זה יוסדר בחקיקה.
סיכום – השופטת נאוה בן -אור .בדברי סיכום הדיון אמרה השופטת בן-אור ,כי ישנו הכרח שלמשפטן בשירות הציבור
תהיה לו השקפת עולם .שכן היעדרה יוצר אדם מסוכן ושירות ציבורי נטול ערך .אומנותו ואמנותו של פרקליט בשירות
הציבורי היא להבחין בקו הגבול שבין השקפת עולם פרטית לאי חוקיות .אנשי השירות המשפטי-הציבורי בתקופת כהונתה
של הנשיאה ביניש ,השכילו ללמוד ולהבין שאי חוקיות אינה מוגבלת רק לפן הפורמאלי ,אלא זו גם אי חוקיות ערכית
השואבת מערכים מהותיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .חובת המשפטן בשירות הציבורי לבחון פעולות
במשקפיים ערכיות.

שופטת בתוך עמה
יו"ר הפאנל בנושא "שופטת בתוך עמה" היה שופט בית המשפט העליון )בדימוס( פרופ' יצחק זמיר )בעבר היועץ המשפטי
לממשלה ,בתקופה שבה הנשיאה ביניש הייתה משנה לפרקליט המדינה( ,והשתתפו בו המשנה לנשיא בית המשפט העליון
)בדימוס( פרופ' אליעזר ריבלין מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,שופטת בית המשפט העליון פרופ' דפנה ברק-ארז וד"ר
דודי זכריה ,המתאם המשפטי במנהלת המאבק בטרור ) ,(CTEDמועצת הביטחון ,האומות המאוחדות )בעבר מתמחה של
הנשיאה ביניש(.

השופט ) בדימוס ( פרופ ' יצחק זמיר נדרש לביטוי הנדוש שאף הפך
לקלישאה "שופט בתוך עמו" ,שהשופטים משתמשים בו כ"טענת הגנה"
כלפי ביקורת המופנית כלפיהם על היותם מנותקים .לדידו ,קשה לומר שזו
ביקורת חסרת יסוד .השופטים יושבים על במה מוגבהת ,משתמשים בשפה
לא מקובלת ,לבושים באופן חריג .מכאן הטענה שאינם "שייכים" ובעודם
מיום (31.12.12
ולכןגולדנברג
התנהגות,פסי
לבקרא 6905/11
מנותקים ,אינם יכולים רע"
רובנר )בתוך
זהבה שהוא
השופט נ'מתגונן
עמו .הנשיא ברק אמר שהתפיסה שהשופטים מנותקים בהיותם יושבים במגדל שן מוטעית ,שכן אפילו כך הרי שהוא נטוע
בהרי ירושלים .אבל זה לא מגדל שן ,כי השופט אינו מנותק ,הוא חי בתוך עמו ,חשוף לתקשורת וסופג הכול ,וגם מודע
למציאות המשפיעה עליו ומשאירה עליו חותם .אבל אז יש טענה אחרת כלפי שופטים ,כי אינם אובייקטיביים ולא שופטים
לפי הדין .לטענה זו יש אחיזה בתקשורת בניסיון להשפיע על השופט .אם זה נכון ,אז גם טענת הניתוק נכונה והיא פוגעת
בלגיטימיות של השיפוט .התשובה לכך היא מדברי הנשיאה ביניש כי "המשפט חרג מכותלי בית המשפט ויש ניסיון להשפיע
על שופטים בדרכים שונות ,דרך המדיה .יש בי אמון רב לשופטי המערכת ,הנאמנים למצפונם ולערכיהם ,שיודעים לא
להיכנע לניסיונות הללו" .זו אמת לאמיתה .שופטים שומעים גם את המדיה ורואים את המציאות ,אך בהכרעה הם פועלים
כאנשי מקצוע על-פי הדין והחוק ,כראוי ,באופן מקצועי.
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בכל זאת יש בעיה ,כי קיימת מודעות לרעשים הסביבתיים ,לא רק מהרחוב והמדיה ,אלא גם מצד רשויות שלטוניות
אחרות .תמיד יש ויהיה מתח בין הרשויות ,המבצעת ,המחוקקת והשופטת וביקורת של רשות אחת כלפי האחרות .אבל
בתקופה האחרונה חל שינוי מהותי .הקולות הפוליטיים השתנו ,אין זו רק בביקורת עניינית וראויה ,אלא קולות גסים
ובוטים של עוינות ואיום מצד הרשויות המסוגלות לבצע כל איום ולפגוע במעמד בית המשפט ,בסמכותו ובתדמיתו.
השופט יודע להתגבר על קולות התקשורת .באשר לרשויות האחרות ,זהו מתח שהופך לאיום ולסכנה .מצב זה קיים בכל
הדמוקרטיות ולא ייחודי לישראל .התשובה לכך אינה אחידה וניתן לאבחן באופן גס וכללי שתי אסכולות שפיטה .האחת,
של שופטים הנותנים משקל רב להפרדת רשויות וחשיבות לתפקיד של הכרעת סכסוכים ,ומתרחקים משאלות של מדיניות
באופן רחב .זו ראיית תפקיד מצמצם של בית המשפט ,ולכן בהיעדר הסדר נורמטיבי ,בית המשפט לא ימלא את החלל אלא
יותיר זאת לרשויות האחרות ,אפילו הוא סבור שראוי לשנות את המצב .השנייה ,שופטים הרואים בבית המשפט אחת
מרשויות של השלטון הקובעות נורמות ואורחות חיים והם מגנים על זכויות .תפקיד השופט הוא אקטיבי ועליו למלא חלל
שבו רשות אחרת אינה פועלת .שופטים מתחשבים ברעשי רקע ,אך יש גם חלק בתפקיד שאינו תלוי בגורמים אחרים וחלק
זה הוא ההגנה על היחיד ועל זכויות האדם .ההבדלים בין האסכולות מתבטאים בדמות החברה ואורחות חייה .פרופ' זמיר
תומך באסכולה השנייה ,אך שתי הגישות לגיטימיות .חשוב לדעת את ההשלכות של כל אחת מהן על האנשים בחברה ,על
הערכים ,על קבוצות מיעוט ,על זכויות ועוד .יש הבדל עצום בין הגישות בתוצאה החברתית.
אין ספק באשר לאסכולה שאליה השתייכה הנשיאה ביניש עוד בהיותה פרקליטה .היא הובילה את בית משפט העליון
לתפקיד חיובי של קידום החברה ,בעיקר במילוי חללים בפעילות הרשויות האחרות .זה מחייב עימות ,אי נוחות ושמירה על
ערכים איתנים .בייניש עמדה במאבקים אלו בהצלחה .דוגמה לכך הוא פסק-דינה בעניין הפרטת בתי הסוהר שנדון ביומו
הראשון של הכנס ,המהווה דוגמה להגנה על מיעוט מוחלש .על עמדה זו היא ראויה לתודה ולהערכה.

המשנה לנשיא בית המשפט העליון )בדימוס( פרופ' אליעזר ריבלין – "על שפיטה ואנושיות" .בפתח דבריו אמר ,שבחר
לדבר על היבט אישי של היכרותו את הנשיאה ביניש ,מאז מונה לכהונה בבית המשפט העליון בשנת  .1999כשנפגשו
לראשונה ,פגש פנים שונות ממה שציפה .עמידה איתנה על עקרונות וחוסר נכונות להתפשר עליהן ומנגד ,ביישנות,
סובלנות וסבלנות .השופטים העריצו את יכולתה וסבלנותה להקשיב לצדדים תוך ניהול הדיון ביד מכוונת .הנשיאה ביניש
מעולם לא התרעמה כשנתגלעה מחלוקת עם שופטים אחרים .ניסתה לשכנע ,אך בשום אופן לא לכפות את דעתה על
אחרים ,גם כשהייתה במיעוט .מחלוקות אלו מעולם לא העיבו על יחסיהם בבית המשפט .הנשיאה ביניש גילתה חוזק
כשניסו לפגוע במערכת המשפט וכשצריך היה לעמוד על עקרונות ,עמדה כנמרה ונלחמה .לצד זה גילתה יחס אנושי
וסובלנות לכל אלו שעבדו איתה ,שופטים ואנשי לשכתה כאחד .יחס זה גם התבטא בפסקי דין רבים שכתבה.
השופט ריבלין סיפר שביקש לדבר בטקס הפרידה בפברואר  ,2012בתור זקן השופטים .אז הזכיר פסק-דין של הנשיאה ביניש
(31.12.12
רובנר )
גולדנברג
6905/11אלפסי
שהיה אופייני לה ,בשל רע"א
שופטת צעירה בבית המשפט העליון,
מיוםבהיותה
,1997
זהבהבשנת
הואנ'ניתן
הכלים.
היותו נחבא
שעסקה בעיקר בענייני ירושה וצוואות .באותו עניין ,שנסיבותיו היו מיוחדות ,התבקש צו אימוץ של אדם בוגר ,בתמיכת
האב המאמץ .האב הביולוגי לא התעניין במבקש ,האם נישאה מחדש ובן-זוגה גידל את הבן תוך ניסיון מתמשך למסד את
יחסיהם בדרך של אימוץ .לאורך השנים היה קושי לאתר את האב הביולוגי והיה צורך להתגבר על חוק שלא התאים
לאימוץ של אדם בוגר ולהגיע לתוצאה רצויה .הנשיאה ביניש אישרה את האימוץ בפסק-דין שהוא מלאכת מחשבת .הייתה
זו הפעם הראשונה שבה דיבר בית המשפט על הזכות הבסיסית והאוטונומיה של אדם לעצב את סיפור חייו.
פסקי הדין של הנשיאה ביניש עוסקים בעניינים ציבוריים המיישמים את ההגנה על זכויות אדם ,ואת הזכות לשוויון לכל
המגזרים בתחומי חיים שונים .היא נמנעה מלקבוע שהזכות לחינוך היא חוקתית אך העלתה אותה בדרגה ובחשיבות .כך
למשל ,בעניין העתירה של תושבי שדרות למימוש הבטחת הממשלה למיגון בתי ספר ,קבעה שהחלטה לא למגן באופן מלא
את בתי ספר פוגעת בזכות לחינוך ,שכן אין לצפות שהורים יבחרו בין ביטחון ילדיהם לחינוך .לבסוף הזכיר השופט ריבלין
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את פסק הדין בעניין חוק הבטחת הכנסה שבו קבעה הנשיאה ביניש את הזכות לקיום בכבוד כעומד בגרעין הזכות
החוקתית לכבוד האדם .את דבריו סיים בדברי הנשיא ברק ,שהזכיר השופט זמיר ,כי שופט צריך לגלות חכמה ,תבונה,
חמלה ואנושיות .זו הנשיאה בייניש.

שופטת בית המשפט העליון ,פרופ' דפנה ברק-ארז – "כלל ,חריג ושיקול דעת במשפט" .השופטת ברק-ארז ציינה כי הגם
שלא זכתה לכהן בבית המשפט העליון לצד הנשיאה ביניש ,היא הייתה עבורה מודל להשראה והוסיפה ,שאת דמותה של
הנשיאה ביניש כמשפטנית ,בחנה עוד בתקופה מעצבת בקריירה שלה ,בלימודיה באקדמיה.
דבריה עסקו בכלל ,חריג ושיקול דעת במשפט וכן במקומו של החריג במשפט בזיקה לפסיקה של הנשיאה בייניש ,המדגימה
את תפקיד החריג במשפט.
ידועה החשיבות של הפשטות בפסיקה ,אך כללים לא תמיד משקפים מציאות ומורכבות ולכן תמיד צריך להתייחס אל
החריג ואל היחס שלו מול הכלל .עיסוק בחריג אינו אופייני רק למשפט אלא גם
המדע ותיאוריות מוסריות עוסקות בחריגים  .העיסוק בחריג במשפט ייחודי כי
המשפט הוא תחום פרגמאטי והחריגים צריכים לבטא שיקולים פרגמאטיים .החריג
במשפט הוא מאפיין בולט בפסיקה של הנשיאה ביניש ,העוסקת בשאלות מוסדיות,
בהתחברות למציאות המורכבת ובשיקולים הומאניים .לחריגים במשפט תפקידים
רבים :הם מסייעים בהסגת תוצאה הוגנת וצודקת; מעניקים לגיטימציה לכלל עצמו,
שכן כלל ללא חריג יאבד לגיטימציה ; הם מפתחים כללים חדשים  ,כמו עתירות
לבג"ץ ,שהתפתחו על ידי מקרים חריגים; שיקול דעת כדי להתמודד עם חריגים; חריגים משמשים לעיתים הצדקה לביקורת
שיפוטית ,שתופעל רק במקרים חריגים.
השאלה מי קובע חריגים ,המחוקק או בית המשפט ,היא שאלה מוסדית .לעיתים זו שאלה קריטית כי הוויכוח אינו אם
צריך שיהיו חריגים ,אלא מי מוסמך לקבוע אותם .בהמשך דבריה ובמענה לשאלה זו ,עמדה השופטת ברק-ארז על דוגמאות
לחריגים בפסיקתה של הנשיאה ביניש ,שבה באו לידי ביטוי תפקידיו של החריג שאותם מנתה קודם לכן .עם זאת הוסיפה,
כי לחריגים גם יש חסרונות .חריג שרירותי מעורר אי נחת ויתכן שיש רשויות שאליהן יש להתייחס בחשדנות בקביעתן
מצבים חריגים .זאת לעומת קביעתם על-פי שיקול הדעת הרחב של בית המשפט.
ד"ר דודי זכריה – "בית המשפט העליון ,דיאלוג ומאבק בטרור" .דבריו עסקו במחקרו הבוחן את את הדיאלוג בין בית
המשפט העליון לבין גורמים כמו הצבא ,השב"כ ,ארגוני זכויות אדם ועוד מאז רצח רבין עד סוף האינתיפאדה השנייה,
ובספרו שהרחיב את מחקרו עד מבצע "עופרת יצוקה" .להמחשת דיאלוג זה ,בחר בפסק הדין שניתן בעניין "נוהל שכן"
 (31.12.12מורה לאזרח לשתף פעולה נגד אזרח
שבו הצבא
רובנר )זה,
זהבהכי נוהל
שטענו
זכויות אדם,
שבעה ארגוני
מיום
גולדנברג נ'
 6905/11פסי
בעקבות עתירה שהגישו רע"א
אחר מנוגד לדין הבינלאומי .המדינה טענה שנוהל זה אינו הופך את משתפי הפעולה למגן אנושי .בעקבות העתירה ,שינתה
המדינה את הנוהל ל"נוהל אזהרה מוקדמת" ,שחייב קבלת הסכמת משתף הפעולה כדי להסתייע בו והיה מותנה בכך
שהפעולה לא תסכן אותו ,אך נותר בו ערפול רב בין מותר ואסור ,ולא היה ברור כיצד פועל .הנשיא ברק העביר את הדיון
בעתירה להרכב הבכיר ,ולשיטתו של ד"ר זכריה ,הדבר היווה איתות לקושי שבעתירה ולכך שהיא עשויה להתקבל .לשיטתו,
הדבר נועד לעודד את המדינה להתפשר ולשנות את עמדתה .בכך גם יכול בית המשפט לקדם יעד הומאניטארי בזמן אמת
ובעת שהלחימה עודה מתקיימת ,דבר שאינו קיים בבתי משפט אחרים בעולם" .איתותים" אלו נעשים במסרים כאמור,
במתן צווי ביניים ,צווים על תנאי ועוד.
פסק הדין המנחה היה של הנשיא ברק ,שקבע שלא ניתן לדבר על הסכמת התושב המקומי לשתף פעולה במצב של פער
כוחות בין התופס לבין תושב המקומי .גם לא ניתן לדעת איך הפעלת הנוהל תשפיע עליו מאוחר יותר ולכן זה עדיין מסכן
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אותו .ביטויי רחשי הלב של השופט גם מהווים איתות .השופט חשין ראה קושי בחיבור כללים בינלאומיים לסוגיות
קונקרטיות ,בשל המתח האינהרנטי בין השניים .הוא הציע להשתמש בנוסחה של "בג"ץ העינויים" ולהחיל אותה על "נוהל
שכן" .כך העביר מסר לצבא שהפרקטיקה אסורה ובמקביל העביר מסר ליועץ המשפטי לממשלה שאינו חייב להעמיד לדין
את המפר ,מפעיל הנוהל .ביניש קבעה ,שסכנת הגלישה אל הפרקטיקה האסורה באיסור מוחלט כלולה באמצעים שהנוהל
מתיר .אין מצב שבו תתכן הסכמה של התושב המקומי ובהפעלת הנוהל יש סכנה של מדרון חלקלק .היה זה מעין מענה
לפסק-דינו של השופט חשין ,כי העברת מסרים שונים ונפרדים לצבא וליועץ המשפטי לממשלה מנוגדים לעקרונות בית
המשפט .פסק-דינה מבטא הבנה של המציאות ושל העובדה שהנוהל אינו ניתן ליישום ,הלכה למעשה .הוא ביטא יכולת
לראות מה באמת יכול לפעול ופסקה בהתאם .הדיאלוג נועד למנוע קונפליקטים בין הרשויות ויש בו מסרים מחנכים
שנועדו להטמעת נורמות.

היבטים מוסדיים של בית המשפט העליון
יו"ר הפאנל בנושא "היבטים מוסדיים של בית המשפט העליון" היה פרופ' דוד אנוך )בעבר מתמחה של הנשיאה ביניש בבית
המשפט העליון( ,והשתתפו בו ד"ר אורי אהרונסון מאוניברסיטת בר-אילן ,פרופ' מרדכי קרמניצר ,מהאוניברסיטה העברית
בירושלים השופט )בדימוס( משה גל ,לשעבר מנהל בתי המשפט ופרופ' אמנון רייכמן ,מאוניברסיטת חיפה.

פרופ' דוד אנוך ,עמד על המשקל שמייחס השופט לעיקרון המשפטי לעומת המשקל המיוחס לצדדים .אצל הנשיאה ביניש
בלט הניסיון לעשיית צדק עם הצדדים ,למרות חשיבות העקרונות המשפטיים .בתקופת נשיאותה תפקידה קיבל מורכבות
נוספת ,בעומדה בראש המערכת .הדיון יעסוק בהיבטים המוסדיים בתפקידה ,המשפיעים רבות על עבודת השופט.

ד"ר אורי אהרונסון – "אי-ציות להחלטות בג"ץ ככשל מוסדי :הצעה למודל אכיפה" .יש קושי לאפיין את אי הציות לפסיקת
בג"ץ ,בשל היעדר מידע .זה קורה מעת לעת ומספר פסיקות עסקו בסוגיית אכיפת פסק-דין שלא קוים כלל או לא קוים
כראוי .אי קיום מוחלט הוא נדיר ,אך תופעה זו נמצאה למשל ,בעתירות להסרת מכשולים ביהודה ושומרון .לעתים פסק
הדין קוים באופן לא מתאים בשל כך שפורש לא נכון .גם יש מקרים שנובעים מנטיית המדינה לחכות עד הרגע האחרון ואז
מתבקשת ארכה שנתפסת כזלזול בבית המשפט ,אשר נעתר לבקשה כדי להימנע ממשבר בשל כך שהמדינה לא קיימה
החלטה .בדרך זו ישנה העדפה ברורה של קיום שלטון החוק .דרך נוספת להתמודד עם אי קיום החלטות ,היא פסיקת
הוצאות ופיקוח על התנהגות המדינה .אם המדינה לא פועלת כראוי ,ניתנות החלטות המגדירות מה עליה לעשות וכיצד,
כמו למשל הגדרת "זמן סביר" .אם עניין חוזר אל בית המשפט בשל אי קיום פסיקתו ,בית המשפט נותן קנה מידה להפעלה
(31.12.12
קושימיום
רובנר )
גולדנברג נ'
6905/11
רע"א
אמצעי אכיפה אפקטיביים .מכשיר אפשרי
להפעיל
זהבהיש
פרטיים,
פסימגורמים
בשונה
המדינה,
מוצלחת של החלטותיו .על
נוסף הוא הטלת סנקציות לפי פקודת ביזיון בית המשפט ,אך אין הלכה מפורשת בעניין זה וקשה להפעילן על אורגן של
המדינה .מקרה חריג היה בפרשת עמנואל ,שבו הסנקציה הופעלה על ההורים והמורים ולא על המדינה.
קשיי האכיפה נובעים בין השאר מכך שבית המשפט הוא רשות שאין לה "ארנק או חרב" ,מהקושי בהפעלת הסנקציות על
אורגן של המדינה ,מהקושי לפקח ולאכוף החלטות בתנאים המוסדיים הנוכחיים ,מהיעדר סטנדרטים לפיקוח ומהיעדר צו
עשה מפורט המחייב פרשנות לצורך יישום הוראת בית המשפט .פתרון אפשרי הוא שבית המשפט יפרט כיצד לבצע את
החלטותיו ,דבר העשוי ליצור תחושה של משא ומתן בין בית המשפט לרשות המבצעת אם לאחר מתן פסק הדין לא תהיה
אכיפה מוצלחת .דרך אחרת שפותחה בארצות הברית ,היא הסמכת ערכאות דיוניות לפרש את החלטות בג"ץ ולהורות על
דרך מפורטת לביצוען .לכך יתרונות רבים שעליהן עמד בהרחבה ד"ר אהרונסון ובין השאר ,הדבר יאפשר שמיעת פקידים
ליישום ההחלטה ,זהו גם הליך פשוט יותר וזול יותר וגם תהיה אינטראקציה בין הערכאות .פתרון מסוג זה יאפשר
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מעורבות שיפוטית נמשכת בפיקוח על החלטות ופירוש משמעותן .כך גם יש לעודד שינוי חקיקתי ומערכתי להתמודד עם
מצב קשה של פגם חוקתי שבו לא מקוימות החלטות בג"ץ.

פרופ' מרדכי קרמניצר – "נשיא בית המשפט העליון ועצמאות המערכת השיפוטית" .מונטסקייה כתב על הפרדת רשויות כי
כשיש תלות בין הרשויות "אין תקומה לאזרחים" .עצמאות הרשות השופטת היא חשובה מאין כמותה וההיסטוריה מראה
שהמבדיל בין מדינות עם חוקות ליברליות אך ללא הגנה על זכויות אדם לעומת מדינות המגנות על זכויות אדם ,נובע
מתפקודה של הרשות השופטת .אם הרשות לא עצמאית אין תקומה לחירות האזרחים .כך גם יש להבטיח עצמאות של
רשויות נוספות כמו פרקליטות המדינה .בהקשר זה הוזכר תפקודה העצמאי של הנשיאה ביניש בנושאים רגישים כמו
פרשת "קו  "300או גירוש אנשי החמאס .כך גם הייתה תרומתה לעצמאות מערכת המשפט בישראל ,כשנאלצה להגן על
מערכת המשפט מפני התקפה על עצמאותו .נשיא בית המשפט העליון נושא באחריות להגן על מערכת המשפט ועל
עצמאותה .הייתה ביקורת על כניסתה למאבק זה אך פרק זה בתפקידה של הנשיאה ביניש בשמירת המעמד של מערכת
השפיטה ועצמאותה ,הוא מפואר .זה תפקיד קשה וכפוי טובה ,והחברה חבה לה הכרת תודה על כך.
בהמשך דבריו עמד פרופ' קרמניצר על בעיות מבניות במערכת המשפט ובמהלכים שהיו בכנסת הקודמת שנועדו לפגוע
בעצמאות מערכת המשפט .בין השאר עמד על השינוי שניסו להחיל בוועדה לבחירת שופטים ,שרק חלקו התרחש ועל
בעיית הייצוג שהייתה בו ,בכך שאת האופוזיציה ייצג נציג ממפלגת קיצון ,שחיזק את עמדת הקואליציה בוועדה .הוא גם
הצביע על קשיים בניהול הרשות השופטת ,אשר קשה לומר כי אינה תלויה בשר המשפטים ולכן יש צורך בבנייה מחודשת
של המערכת שתעמוד בדרישות עצמאות הרשות השופטת .עצמאות היא פונקציה של מעמד הרשות השופטת שלא עומדת
לבחירת הציבור .זה מאפשר עצמאות מהצורך בפופולאריות שוטפת ,מרוח השעה ,מהתקשורת ,מהתמקדות בטווח המיידי,
מהצגת המטרה החברתית כשיקול שגובר על הכול .העצמאות השיפוטית מאופיינת ביכולתה לבקר רשויות אחרות בעומדה
מולן במקרים של נפגעים בלתי אהודים ומוחלשים כמו ,מיעוטים ,פושעים ,אויבים ועוד .לשם כך דרושה עצמאות משעבוד
למוסכמות גורפות או למוסכמות שפג תוקפן .דוגמה לעצמאות היא פסק דין של הנשיאה ביניש בעניין "נוהל שכן" .היה
צורך בהבנת המציאות והפוטנציאל של הנוהל ליצור מקרים לא סטריליים .זו עצמאות שמחייבת יחס של כבוד אך גם של
חשדנות כלפי הרשויות האחרות.
מי שנעדר עצמאות חשיבתית-ביקורתית לא מזהה זאת בעצמו .יש עיוותי מחשבה לא עצמאית ואילו עצמאות מחשבתית-
ביקורתית היא יכולת שנתונה למעט מאוד אנשים ,הדבר דורש בין השאר ,התרחקות של אדם מעצמו .אלו כישורים
חשובים לשופטים עצמאיים ,לשם הבטחת חירות וזכויות של אזרחים.

שהיה מנהל בתי המשפט בעת כהונתה של
השופט גל,
השופטת
הניהולית
השופט )בדימוס( משה גל –
(31.12.12
") .מיום
רובנר
ברשותזהבה
גולדנברג נ'
הדואליות פסי
רע""א 6905/11
הנשיאה ביניש עמד על הקשיים שעמדו בפני מערכת בתי המשפט ,בעת כניסת שניהם לתפקידיהם .המערכת הייתה בלתי
אפשרית לניהול ונדרשה מנהיגות יוצאת דופן כדי לבצע את המהלכים שנעשו בתקופת נשיאותה .זו מערכת ללא עצמאות
מוסדית ,שהרשות המבצעת שבראשה שר המשפטים ,אחראית על סדרי המנהל ולא נשיא בית המשפט העליון .גם יש לה
שני ראשים – נשיא בית המשפט העליון ,שאחראי על סדרי שפיטה ,ושר המשפטים ,שאחראי על סדרי מנהל ,הכולל את
כל מה שאינו סדרי שפיטה .בדבריו עמד על קשיים שונים שנבעו מכך.
אחת ההחלטות הראשונות שקיבלו הייתה לתקן את חוק בתי המשפט ולהסדיר את מעמד נשיא בית המשפט העליון .הדבר
הצריך כתיבת כלל בדבר חלוקת הסמכויות ,דבר שלא נעשה קודם לכן .נטענו טענות שונות שהיוו נורה אדומה והצביעו על
כך שזו מערכת רגישה .כך גם עמד השופט גל על הקשיים הנובעים מכך שהרשות המבצעת מבקרת את מערכת בתי
המשפט ואת תפקודה בין השאר ,בענייני תקציב .בהיעדר היררכיה מובנית ,גם בתוך המערכת היה לא פעם קושי להבין מי
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עומד בראשה ולכן נדרשו לשאלה כיצד יש לנהל אותה .לאחר דיונים וייעוץ ארגוני התקבלה המסקנה שאין מנוס וכי על
נשיא של כל בית משפט לנהל את בית המשפט בעוד שכולם ,השופטים והעובדים המנהליים ,יהיו כפופים לו והוא כפוף
לנשיא בית המשפט העליון .כך נוצר מודל של אחריות ,נשיא בית המשפט העליון ממונה על הנשיאים ,אך יש גם מחויבות
לשר המשפטים בתחום המנהלי ,המבוסס על הסכמה ,מאחר שהסדרת העניין בחקיקה היא בעייתית.
שינוי נוסף היה הפיכת הנהלת בית המשפט לגורם מטה ,והיה זה שינוי משמעותי בתרבות הארגונית בתקופה לא יציבה
מול הכנסת והממשלה .השינוי הצליח ואיפשר לנהל את המערכת ,אך עדיין שר המשפטים יכול לשנות זאת ,וכך עשויים
להיות עימותים בעניין הפן הניהולי שיובילו לעימותים בפן החוקתי .בדבריו הרחיב השופט גל בהמחשת הקשיים שבהם
נתקלו בבניית מבנה עבודת מערכת בתי המשפט ,וחתם את דבריו שללא המנהיגות של הנשיאה ביניש ,לא ניתן היה
להתוות את תפקודה של המערכת גם בהמשך.

פרופ' אמנון רייכמן – "זכויות ומוסדות :ביקורת שיפוטית בישראל  ."2013בדבריו העלה פרופ' רייכמן שאלות הקשורות
ביחס בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת ,בעניין חלוקת סמכויות ביקורת ברשות השופטת עצמה ,וביחס בין סמכויות
ביקורתיות שונות בתחום של זכויות אדם .כן עמד על האנומליה של בית המשפט המחוזי כבית משפט מנהלי ,על סוגיית
הסעד של בטלות תקנות לעומת הליך ערעור ועל הקשיים בשל כך שאותו סעד עשוי להתבקש בהליכים שונים .בשל כך
ישנו קושי להבחין בין סעד עיקרי שנתבע לבין סעד נלווה .גם יש קושי בעירוב בין טענות מגן בבית משפט אזרחי לבין
עתירה לסעד של בטלות תקנות .הקושי אף גדל אם ניתן להעביר עניין אל בית המשפט העליון ,אם הדיון הוא בסוגיה
חשובה או רגישה ואז מתעוררת השאלה כיצד זה ייקבע וכל אלו מעלים שאלות גם בעניין סדרי דין.
נושא נוסף שאליו נדרש היה נושא הדיון בתוקפן של תקנות ,אשר מעורר דיון בתפקיד הרשות השופטת ,ואם יש לפצל את
דיון בין הערכאה הדיונית לבין בית המשפט העליון ,שיידרש לעתירה רק בעניין העקרוני .בהקשר זה גם עמד על כך שבעבר
הוגשו אל בית המשפט העליון עתירות קונקרטיות ,בעוד שהמגמה היום היא למעבר לעתירות אבסטרקטיות .כך גם דרושה
הסדרה בעניין הסמכות לדון בחוקיות ובחוקתיות של צווים ,תקנות וחוקים .בשל שאלות רבות שהעלה וקשיים שעליהם
הצביע ,עמד על כך שראוי שהעיסוק של בית המשפט בחקיקה יהיה יותר קונקרטי ופחות אבסטרקטי.

מושב סיום
פרופ' יובל שני ,שפתח את יום הכנס השני גם פתח את מושב הסיום בדברי תודה לדוברים ,שופטים ואקדמאים ,שהכנס
יצר חיבור ביניהם; בין אנשי אקדמיה לאנשי מעשה.
רע"א  6905/11פסי גולדנברג נ' זהבה רובנר )מיום (31.12.12
נשיא בית המשפט העליון השופט אשר גרוניס .תחילה עמד על הקושי לסכם את פועלה של הנשיאה ביניש ,המתפרש על
פני חמישה עשורים .הוא עמד על הידע הנרחב והעמוק שיש לה לצד הכרה מקפת של המציאות ,שפועלה מהווה שילוב של
מתן משקל לזכויות אדם עם ההכרה בטובת הכלל ובאינטרס הציבור .היא חלוצה בשיטת המשפט בישראל ,בכך שהייתה
האישה הראשונה שכיהנה בתפקיד פרקליטת המדינה ובתפקיד נשיאת בית המשפט העליון ובכך ניפצה תקרות זכוכית
רבות והגיעה עד קודקוד מערכת המשפט .הקריירה שלה ידעה ימים שקטים וימים סוערים ,פרשות שעיצבו את מערכת
המשפט ואת הרשויות השונות.
בדבריו עמד על התחייבותה של הנשיאה ביניש לשמור על טוהר השלטון ,להגן על הקבוצות המוחלשות בחברה ,להגן על
זכויות כל אדם ,גם בענייני פרוצדורה .המאפיין את פועלה הוא איזון בין תפיסות תיאורטיות לקרקע המציאות ,בין ביטחון
לזכויות אדם ,בין כללים מוחלטים לשיקול דעת בית המשפט .איזון פערי הכוחות בין האזרח לשלטון ,בין זכויות נאשמים
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לזכויות קורבנות עבירה ,בין אורחות חיים של קבוצות מיעוט לבין שמירה על רקמה עדינה של חיים משותפים בחברה.
גישור בין העיקרון המשפטי לחיי מעשה.
הנשיאה ביניש הביאה תפיסות ניהוליות חדשות .ניהול שיפוטי ,צורך באחידות מערכתית של בית המשפט ,הגדרת תפקידי
הסגל השיפוטי והייתה אחראית לעיקרון של מניעת דחיית ניהול משפט ,להגברת המודעות הניהולית של השופטים,
ולהקמת מוסדות שונים כמו מחלקת המחקר של הרשות השופטת ולעוד שינויים רבים וחשובים במערכת המשפט.
הנשיאה ביניש קיבעה בתודעה הציבורית את חשיבות שמירת העצמאות של מערכת המשפט ובית המשפט העליון .היא
נאבקה נגד ניסיונות לפגוע בה .הנשיא גרוניס חתם בכך שפרישתה נעשתה במצוות המחוקק ,אך עוד נכונו לה תפקידים
נוספים במערכת האזרחית שתדע לנצל את הידע והיכולות שלה.

השופטת עינב גולומב ,בית משפט השלום בנצרת ,שהייתה מתמחה ועוזרת משפטית של הנשיאה ביניש ,דיברה בשם
המתמחים והעוזרים המשפטיים של הנשיאה .כדבריה" ,קראנו לה 'השופטת' ,וכך עד היום" .בדבריה עמדה על תקופת
ההתמחות המיוחדת אצל הנשיאה ,ועל המטען והידע הרב שצברו ,על החותם שהשאירה עליהם ועל ניסיונם ללמוד ממנה
ומהידע הנרחב שלה ,שגלש לתחומים רבים מעבר למשפט .עוד דיברה על חתירתה לתוצאה מדויקת תוך מתן תשומת לב
לפרטים בתיק ולצדדים שקיבלו מקום בשיקוליה .בפועלה של הנשיאה ביניש היה שילוב בין הפן המעשי לפן העיוני ,כדי
שהתוצאה תהיה נכונה מבחינה משפטית ,אך גם שימושית ליישום.
על העבודה בלשכתה הוסיפה השופטת גולומב ,כי היו אלו יחסים מיוחדים ,לא סימטריים אלא היררכיים וכי זכו במאמנת
שיחסה אל הכפופים לה היה חם ומחבק .לשכתה הייתה מקום נעים ,שכולם רצו להיכנס אליו .היא הכירה את כולם באופן
אישי וטרחה לשמוע ולהקשיב לסיפורו האישי של כל אחד .היותה "מחנכת" הוא תיאור מדויק .את דבריה סיימה באומרה
כי "אשרינו שהיינו חניכייך .דמותך ועשייתך מלוות אותנו עד היום" ,בדברי תודה על ההזדמנות שניתנה להם ובאיחולי
המשך יצירה ועשייה.

דברי סיום :נשיאת בית המשפט העליון )בדימוס( דורית בייניש.
הכנס נחתם בדברי הסיכום של הנשיאה ביניש ,אשר מטבע הדברים הבאת תמציתם תחטא לתוכנם.
עיקר הדברים אמנם עסק בכנס עצמו ,בנושאיו החשובים העומדים במרכז ההתעניינות שלנו כאנשי
משפט ואזרחי המדינה ובכך ששילוב הנושאים ביטא את השקפתה ביחס לאופי השיפוט ותפקידו
בחברה ,בשאיפה לקיים חברה טובה יותר וצודקת יותר וכי הנושאים שנדונו בכנס רלוונטיים להשגת
מטרה זו .עוד עמדה הנשיאה ביניש על הייצוג שהיה בכנס לדורות רבים במערכת המשפט ,ולכך שיומו
רע"א  6905/11פסי גולדנברג נ' זהבה רובנר )מיום (31.12.12
הראשון עסק בעיקר בפסיקה בעוד שביומו השני הועלו זיכרונות מעבודתה ,ותיאורים של הימים
הקשיים שתמיד מלווים את מערכת המשפט ,כחלק מהמציאות.
את דבריה חתמה בדברי תודה לכל אחד ממארגני הכנס ,למוריה ,לכל השופטים שהשתתפו בו ולכל שאר הדוברים .כן
עמדה על הדיאלוג בין בית המשפט לאקדמיה ,שאינו מקובל בארצות רבות ועל הרעיון להקמת פורום לשיתוף פעולה בין
האקדמיה לבין בית המשפט העליון ,שנועד לחבר בין האקדמיה למערכת המשפט .פורום הנערך בחסות אוניברסיטת בר
אילן ביוזמת הדקאן פרופ' ליפשיץ אך משתתפים בו חברי סגל מכל המוסדות המשפטיים בישראל.

