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  על הרוח העצמאית של השופטים בישראל

  מאת

  *מרדכי קרמניצר וגיא לוריא

על רקע מופת גישתה העצמאית של דורית ביניש בתפקידים שבהם כיהנה, אנחנו שואלים במאמר 

זה: כיצד ניתן לשחזר מופת זה, של עצמאות ועמידה איתנה על שלטון החוק גם בפני לחצים 

רדות בהקשר זה. מהי אותה גישה עצמאית וכיצד ניתן סותרים? אנו שואלים שתי שאלות נפ

להבטיח שגישה עצמאית זו תנחה את דרכם של השופטים גם בעתיד? במאמר אנו מתארים מהי 

הרוח העצמאית של שופט בשפיטתו, ומצביעים על הטיות קוגניטיביות והטיות מוסדיות 

הרוח העצמאית שהפגינו  העלולות לשבש אותה. אנו מדגימים כיצד באה לידי ביטוי מסורת

שופטי בית המשפט העליון מהיווסדותו. אנו מראים שלא ניתן להסתפק באמצעים המוסדיים של 

תלות השופטים כדי להבטיח שגישה עצמאית תנחה את דרכם של השופטים גם בעתיד. אנו -אי

        מסיימים את המאמר עם מחשבות על אודות קידום הרוח העצמאית של השופטים בישראל.

האם האם האם האם . . . . גגגג. המסורת של רוח עצמאית בשפיטה בישראלהמסורת של רוח עצמאית בשפיטה בישראלהמסורת של רוח עצמאית בשפיטה בישראלהמסורת של רוח עצמאית בשפיטה בישראל. . . . בבבב .רוח עצמאית בשפיטהרוח עצמאית בשפיטהרוח עצמאית בשפיטהרוח עצמאית בשפיטה    ....אאאא. . . . בואבואבואבואממממ

מחשבות על קידום רוח עצמאית בשפיטה מחשבות על קידום רוח עצמאית בשפיטה מחשבות על קידום רוח עצמאית בשפיטה מחשבות על קידום רוח עצמאית בשפיטה . . . . דדדד    האופטימיות של תקופת הנאורות מוצדקת?האופטימיות של תקופת הנאורות מוצדקת?האופטימיות של תקופת הנאורות מוצדקת?האופטימיות של תקופת הנאורות מוצדקת?

  .במקום סיכוםבמקום סיכוםבמקום סיכוםבמקום סיכום. בישראלבישראלבישראלבישראל

 מבוא

מערכת  –שמה של דורית ביניש נקשר בהגנה על שלטון החוק ועל עצמאות מערכת המשפט 
תלותם של - בן הרחב ולא מערכת השפיטה במובן הצר, שכן חשיבות נודעת גם לאיהמשפט במו

עמדה עצמאות היועץ  300היועצים המשפטיים לממשלה ושל פרקליטי המדינה. בפרשת קו 
המשפטי לממשלה במבחן חריף מאין כמותו מול שירות הביטחון הכללי והממשלה דאז. דורית 

תלות למופת גילתה גם בהחלטה שלא להגן -שה של איביניש הייתה מגיבורי המאבק הזה. גי
מסודר של בחינה  חברי חמאס ללא הליך 415בפני בית המשפט הגבוה לצדק על ההחלטה לגרש 

  1אידיווידואלית בנוגע לכל אחד מהם ומבלי שניתנה להם הזכות להישמע בטרם החלטה.

 

פרופ' מרדכי קרמניצר הוא סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ופרופ' אמריטוס    *
ם; ד"ר גיא לוריא הוא חוקר במכון הישראלי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלי

   .לדמוקרטיה
  בהליך בבית המשפט הגבוה לצדק העתירה נדחתה. להרחבה על כך ראו להלן.   1
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קפה חסרת תקדים כנשיאת בית המשפט העליון נאלצה להגן על מערכת המשפט מפני מת
עליה ועל עצמאותה מצדו של שר המשפטים דאז, פרופ' דניאל פרידמן. נשיא בית המשפט 

תלות הרשות השופטת ועל מעמדה. מילוי התפקיד הזה, -העליון נושא באחריות להגן על אי
המחייב ירידה אל הזירה הציבורית והתקשורתית, הוא בלתי נעים ובמיוחד כפוי טובה. מי שיורד 

הזירה חושף את עצמו לביקורת. כך לדוגמה התנגדה פומבית ליוזמתו של שר המשפטים  אל
לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, בין היתר על ידי הגדלת משקלם של הפוליטיקאים 
בה. מן העבר האחר, שר המשפטים פקפק במעמדה כמי שמופקדת על מערכת בתי המשפט 

 2דעתה בטרם החל לפעול לשינויים יסודיים במערכת.ופעמים אחדות אף לא טרח לשאול ל
ואולם, האחריות לא הותירה בידיה בררה אחרת, והיא ראויה להערכה ולהוקרה על כך שנשאה 

  בעול האחריות הזו בנחישות ובתקיפות כנדרש.
מופת גישתה העצמאית של דורית ביניש אינו מובן מאליו על רקע הלחצים שבהם הייתה 

האיתנה בפני הלחצים הללו מעוררת אותנו לשאול: כיצד ניתן לשחזר מופת זה, נתונה. עמידתה 
של עצמאות ועמידה איתנה על שלטון החוק גם בפני לחצים סותרים? אנו שואלים שתי שאלות 
נפרדות בהקשר זה. מהי אותה גישה עצמאית וכיצד ניתן להבטיח שגישה עצמאית זו תנחה את 

  דרכם של השופטים גם בעתיד? 
כבר כאן יש להבהיר שכאשר מדובר בעצמאות השפיטה, אין מדובר בעצמאות טוטלית, 
שהיא שם נרדף לשרירות ולגחמנות. עצמאות השופט היא במסגרת תפקידו השיפוטי לעשות 
משפט צדק, ואין היא קוראת דרור לשופט מן החוק. להפך, היא באה להבטיח את נאמנותו 

שולטות ולא למופקדים על סמכויות השלטון, לשלטון לחוקה ולחוק, לנורמות המשפטיות ה
החוק ולא לדעת הקהל, לשלטון החוק ולא לרוב הפוליטי. עקרון שלטון החוק במובנו המהותי, 
הרחב, מבוסס על כך שטובת הציבור באה לידי ביטוי בחוקה ובחוק, ולא במשבי דעת הקהל או 

ודאותו של המשפט? מה על יציבותו ּוואם ישאל השואל: ו 3בעמדת נציג ציבור כזה או אחר.
האם רוח עצמאית בשפיטה אינה חותרת תחת יסודות חשובים אלה, של מדינת חוק? נשיב כי 
אכן מדובר בערכים חשובים ביותר. עצמאות חשיבתית אינה מובילה בהכרח לשינוי המצב 

י היסוד של הקיים. היא עשויה לתמוך דווקא בשימורו. תפקיד מובהק שלה הוא לשמר את ערכ
השיטה מול רוחות השעה החולפות, מול מה שנראה כצורכי הרגע המחייבים. כאשר היא 
מעודדת יצירתיות, היא עושה כן כשזו נחוצה ומוצדקת. ביחסי הכוח שבין יציבות ליצירתיות, מי 

  שזקוקה לעידוד היא היצירתיות, אחרת היא עלולה להיות מוכרעת כליל על ידי היציבות.

  

 

 גלובסגלובסגלובסגלובסנועם שרביט "תזכיר חוק: עוד ח"כ ואקדמאי בוועדה לבחירת שופטים, פחות שופטי עליון"    2
)27.3.2007 (http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000197265 דניאל פרידמן ;

  ).2013( 463-ו 399–397הארנק והחרב: המהפכה המשפטית ושברה הארנק והחרב: המהפכה המשפטית ושברה הארנק והחרב: המהפכה המשפטית ושברה הארנק והחרב: המהפכה המשפטית ושברה 
עיוני עיוני עיוני עיוני השוו, בהקשר אחר, ליצחק זמיר "היועץ המשפטי לממשלה והמאבק על חוקיות השלטון"    3

  ).1986( 414–413 ,411יא משפט משפט משפט משפט 
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  ח עצמאית בשפיטהרו  .א

משמעית בהתייחסותם -במאה השמונה עשרה פיתחו חלק מהוגי הנאורות גישה אופטימית וחד
לעצמאות השופטים. לדעתם, שיפוט מתוך גישה עצמאית חיוני כדי לשמור על חירויות האדם 
והאזרח, וכינונם של מוסדות שיפוט עצמאיים הם תנאי הכרחי לכך שהשופטים ישפטו באופן 

בין הרשות השופטת לבין הרשויות המחוקקת  –. מונטסקיה דגל בהפרדת רשויות עצמאי
בצפון  4וזאת כדי שהשופטים ימלאו את תפקידם כ"פה המביע את דבר החוק". –והמבצעת 

אמריקה הדרך להבטיח את עצמאות השפיטה והשיפוט על פי החוק בלבד באה לידי ביטוי 
עות ההוראה המבטיחה לשופטי בית המשפט בחוקה האמריקנית בהפרדת הרשויות ובאמצ

העליון שם קביעות במשרתם. אלכסנדר המילטון הסביר שהסכנה לחירות הפרט היא הקטנה 
ביותר אם הרשות השופטת נשארת נפרדת משתי הרשויות האחרות ונותרת החלשה ביותר. יתרה 

מילים אחרות, מכך, לדעתו לבתי המשפט תפקיד חשוב בהגנה על החוקה מפני המחוקק (או ב
הגנה על חירויות האדם ועל רצון העם האמתי, השקול וארוך הטווח, מפני שיקולים קצרי הטווח 

  ועל כן הוא סבור כי: 5וקצרי רואי),

המשפט את חומת המגן של חוקה מוגבלת מפני -אם אפוא עלינו לראות בבתי
י הסגות גבול של הרשות המחוקקת, ישמש שיקול זה נימוק חזק בעד מינו

שופטים לצמיתות, שהרי שום דבר לא יתרום יותר מזה לאותה רוח עצמאית אצל 
  6כך.-השופטים, שבלעדיה לא ייתכן המילוי הנאמן של חובה תובענית כל

לדידו של המילטון כבר לא הייתה ציפייה שבית המשפט ישמש באופן פשוט פה של חוקה, אלא 
  7יפעל כפרשן שלה.

תלות, כגון -התפיסה שהאמצעים המוסדיים של איבחשיבה המשפטית השתרשה מאז 
קביעות השופטים בתפקידם, דרכי מינוים ודרכי הדחתם, הם שמאפשרים לשופטים לפתח "רוח 
עצמאית" בהגנה על חירויות הפרט ועל שלטון החוק. עצמאות כלפי רשויות השלטון האחרות, 

נה על הפרט מפני שרירות לפי תפיסה זו, היא תנאי הכרחי למילוי התפקיד השיפוטי ולהג
והתעמרותן בו. ניטרליות בהליכים שבהם מעורבות הרשויות, כלומר היעדר משוא  הרשויות

פנים כלפי רשות שלטונית, הכרחית לשם משפט הוגן ולשם הבטחת אמון הציבור במערכת 
באמצעים  המשפט. כדי להגן על העצמאות השיפוטית, כך על פי התפיסה הזו, יש לבצרּה

מעט ניתן לומר שהעצמאות השיפוטית בקבלת החלטות  תלות. באופן פשטני-יים של אימוסד

 

ל עצמאות השפיטה הוא (תשנ"ח). אחד מהיסודות ש 154 על רוח החוקיםעל רוח החוקיםעל רוח החוקיםעל רוח החוקיםמונטסקיה    4
הגלומים בקבלת ההחלטה על פי החוק בלבד, שזה הדבר  ,משוא הפנים היעדרהאובייקטיביות או 

 THEODORE L. BECKER, COMPARATIVE JUDICIAL POLITICS: THEשאליו כיוון מונטסקיה. ראו 

POLITICAL FUNCTIONINGS OF COURTS 141 (1970).  
 MICHAEL P. FEDERICI, THE POLITICAL PHILOSOPHY OF להרחבה על העמדות האלה ראו   5

ALEXANDER HAMILTON (2012).  
  (התשס"ב). 391 78מס'  הפדרליסטהפדרליסטהפדרליסטהפדרליסטאלכסנדר המילטון, ג'יימס מדיסון וג'ון ג'יי    6
  .390שם, בעמ'    7
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תלות אישית (קביעות, דרכי מינוי וכיוצא באלה) -סדרים של אימוגנת, בין היתר, באמצעות הֶ 
  8תלות מוסדית או קיבוצית (הסדרים המגנים על מעמד הרשות השופטת בכללותה).-ושל אי

השפיטה קשורה גם באופן הדוק לחולשתה. כפי שהבהיר בתפיסת הנאורות, עצמאות 
המילטון, לרשות השופטת אין השפעה על החרב (כמו לרשות המבצעת) או על הארנק (כמו 

 9, אלא רק שיפוט".רצוןרצוןרצוןרצוןולא  כוחכוחכוחכוחלרשות המחוקקת): "באמת ובתמים אפשר לומר שאין לה לא 
האחרות משמרת, לפי תפיסה תלותה של הרשות השופטת בשתי הרשויות -הפרדת הרשויות ואי

 זו, את עצמאותה אך גם את חולשתה או היעדר כוחה. לפיכך, הרשות השופטת היא המסוכנת
פחות לאזרחים מבין הרשויות. חולשה זו, או למצער התדמית של החולשה הזו, חיונית כדי 
לשמר את האמון של האזרחים בכך שהרשות השופטת תשמש להם כמגן מפני עריצות או 

  רות שלטונית, ולא תהפוך לחרב המופנית כלפיהם. שרי
התלות הם תנאי לשיפוט עצמאי. כאשר אין הם מתקיימים, קשה מאוד לקיים -הסדרי אי

שיפוט עצמאי. ואולם, האם די בהסדרים אלה כדי לקיים את עצמאות השפיטה? לדעתנו, 
ם. אחד מכותבי התשובה שלילית. עצמאות השפיטה מותנית גם ברוחם העצמאית של השופטי

שורות אלה נפגש לפני שנים עם קבוצת אינטלקטואלים יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר 
לשיחה על שיטת המשפט בישראל. בין השאר, סיפר להם על אודות עצמאות השופטים 
בישראל. להמחשה, אמר, לא יקרה בישראל ששר או איש פוליטי יתקשר לשופט כדי להשפיע 

וי ועומד בפניו. לאור ניסיונם האישי בשיטת המשפט הקומוניסטית התקשו עליו בעניין התל
השומעים להאמין ששופטי ישראל אינם מקבלים לעתים שיחות טלפון מגורמי ממשל על 
הנושאים העומדים לפניהם. אישיות משפטית בכירה בישראל ששמעה על חילופי הדברים 

ון" עם שופט. במילים אחרות, הכפיפות במפגש העירה: "לעתים אין צורך לממשל בשיחת טלפ
  לרוח הפוליטית המנשבת יכולה להתקיים גם מבפנים ואין צורך להעירה מבחוץ. 

מהי אותה רוח עצמאית? יש הגדרות רבות לעצמאות השפיטה, וההגדרות משתנות בהתאם 
נבהיר  10לסוג השיח, לתרבות הפוליטית, לתחום המשפטי ולבתי המשפט המדוברים.

ה שאין אנו מתכוונים לעצמאות במובן הפורמלי או החוקי, שנדונה כבר בהרחבה מלכתחיל
בספרות המחקר. כוונתנו לעצמאות במובן המהותי: לכך שקבלת החלטה שיפוטית נעשית על 
ידי השופט לפי מיטב שיפוטו המקצועי והמצפוני, ללא מורא וללא משוא פנים. אין השופט 

 

להבחנות בין המושגים האלה ולפירוט רב יותר ראו, למשל, שמעון שטרית "תרבות העצמאות    8
משפט משפט משפט משפט טית בישראל: היבטים מוסדיים ומהותיים של מערכת השפיטה בראייה היסטורית" השיפו

  ).2009( 534–529 ,525י  ועסקיםועסקיםועסקיםועסקים
  .388, בעמ' 6, לעיל ה"ש 78מס' הפדרליסט הפדרליסט הפדרליסט הפדרליסט    9

 Lydia); 2004( 265–206    על השפיטה: מערכת הצדק במשפטעל השפיטה: מערכת הצדק במשפטעל השפיטה: מערכת הצדק במשפטעל השפיטה: מערכת הצדק במשפטראו למשל: שמעון שטרית    10

Brashear Tiede, Judicial Independence: Often Cited, Rarely Understood, 15 JOURNAL OF 

CONTEMPORARY LEGAL ISSUES 129 (2006); Pasquale Pasquino, Prolegomena to a Theory of 

Judicial Power: The Concept of Judicial Independence in Theory and History, 2 THE LAW 

AND PRACTICE OF INTERNATIONAL COURTS AND TRIBUNALS 11 (2003); JUDICIAL 

INDEPENDENCE AT THE CROSSROADS: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH (Stephen B. Burbank 

& Barry Friedman eds., 2002); JUDICIAL INDEPENDENCE IN THE AGE OF DEMOCRACY 11 (Peter 

H. Russell & David M. O’Brian eds., 2001).  
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העלולים להשפיל את רוחו החופשית, כמו רצון לשאת חן, מושפע בהחלטתו ממניעים וגורמים 
רצון להשיג דבר מה, חשש מפני תגובות של התנגדות, יחס של יראה או כבוד בלתי מסויגים 

זוהי הגישה העצמאית שהחובה של השופטים  11כלפי הרשות השלטונית שבעניינה הוא דן.
לשפוט  –יסוד: השפיטה -חוקלפעול לפיה מעוגנת תכופות בחוקות, כפי שנעשה בישראל ב

בניגוד לדיונים אחרים בהקשרים אלה, נתמקד בעצמאות רוחו של השופט  12משפט צדק.
בסכסוכים בין היחיד (בייחוד היחיד שאין מאחוריו כוח פוליטי או כלכלי) לבין השלטון; מדובר 

 – בעצמאותו של השופט כלפי רשויות השלטון האחרות, בייחוד בתחומי המשפט הציבורי
 –החוקתי, המינהלי והפלילי, ובתחום הפעילות השיפוטית שאיננה פרשנית גרידא אלא יישומית 

   13ביקורת שיפוטית על הרשות המבצעת והמחוקקת והכרעה בתיקים פליליים.
בטרם נפליג אל עצמאות רוחו של השופט כעניין פנימי, ראוי להצביע על שלוש בעיות 

, הרשות השופטת פועלת אצלנו זה הראשונהת אצלנו. מוסדיות ביחס למבנה הרשות השופט
שנים רבות כאשר מעל ראשה מונף איום מכיוונה של הכנסת, של חלק מהגורמים הפוליטיים, 

בין באמצעות הקמת בית משפט חוקתי נפרד, בין  –לפגוע בדרכים שונות במערכת השיפוט 
סמכותו של בית המשפט  בהענקת כוח למחוקק להתגבר על פסיקות חוקתיות, בין בצמצום

הגבוה לצדק ובין ברעיונות שונים לשינוי בחירת השופטים באופן שיאפשר פוליטיזציה שלה. 
בלי קשר לשאלת הכוונה בפועל של מציעי ההצעות האלה, ברור כי הן נושפות בעורפם של 

המערכת. גם אם בפועל השפעה זו השופטים ולעצם קיומן עלולה להיות השפעה על תפקוד 
באמון הציבור בעצמאות  היא עשויה לפגועת הציבור סטנה, ואפילו זניחה, מבחינת תפיק

  עצמאות גם מפני איומים על עצמאותה וסמכויותיה. –מערכת השפיטה 
אשר לבעיה המוסדית השנייה, בהנחה שהרכב הוועדה לבחירת שופטים הוא ראוי, יש לשים 

הזה עלול להיות מעורער על נקלה, למשל, : האיזון העדין שעליו בנוי ההרכב לשבירותולב 
באמצעות ה"תרגיל" שננקט בשנים האחרונות פעמיים על ידי הכנסת: כנציג האופוזיציה בוועדה 
נבחר חבר כנסת מסיעה קטנה, השותף לתפיסת עולמה של הממשלה אך נותן לה ביטוי מוקצן 

וכה הקואליציה, למעשה, יותר, ולא חבר כנסת מהאופוזיציה הראשית והמהותית. באופן זה ז
לקול נוסף. אם מצטרף לקולות הקואליציה אחד מנציגי לשכת עורכי הדין, העשוי לתמוך 
בקואליציה, עלול להיווצר רוב קואליציוני בוועדה שיגרום לפוליטיזציה של כלל המינויים, 

  למעט המינויים לבית המשפט העליון, שם נדרש רוב מיוחס.
, שהוא שר המשפטיםלנו אינה עצמאית מפני השפעתו של שלישית, מערכת השפיטה אצ

אישיות פוליטית, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות מנהל בתי המשפט. בכך עוד ידובר 
  בהמשך.

 

 Julio Ríos-Figueroa and Jeffrey K. Staton, An Evaluation ofלשימוש בהגדרה זו לאחרונה ראו:    11

Cross-National Measures of Judicial Independence, 30 JOURNAL OF LAW, ECONOMICS, AND 

ORGANIZATION 104 (2014); Drew A. Linzer and Jeffrey K. Staton, A Global Measure of 

Judicial Independence, 1948-2012, 3 JOURNAL OF LAW AND COURTS 223 (2015).  
יסוד: השפיטה. על העצמאות השיפוטית כחובה המוטלת על השופט ראו מורן סבוראי -לחוק 2ס'    12

  ).2009( 295ה  שערי משפטשערי משפטשערי משפטשערי משפט"העצמאות השיפוטית כרכיב מרכזי באתיקה השיפוטית" 
  משוא פנים כלפי שני צדדים פרטיים למשפט, שגם הוא נושא חשוב.  היעדרלהבדיל מ   13
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רוחו העצמאית של השופט, לפי תפיסתנו, מאפשרת לשופט לעמוד במשימה של הגנה על 
דם והאזרח, גם כאשר הרשויות האחרות שלטון החוק, על ערכי הדמוקרטיה, על זכויות הא

מבקשות להתעלם מהם, וכמוהן גם רוב הציבור. גישה עצמאית זו משמעה, לעתים, אומץ לב 
נגד הזרם. מדובר במה שנחוץ כדי לעמוד  –להגן על שלטון החוק, על הפרט או על המיעוט 

ו רעש) של דעת במשימה האמורה, כלומר ביכולת שלא להיות מושפע או מוטה על ידי רחש (א
הקהל, רוחות השעה, נהמת התקשורת, רגשות עזים (כמו פחד, שנאה או נקמה), רצון שלטוני 
עז. רוחו זו של השופט מעמידה אותו באמצע, וללא הטיה, בין העותר היחיד, החשוד או הנאשם 

  לבין המדינה העומדת מולם. 
תכנות של עמידה במשימה, רוחו העצמאית של השופט מאפשרת לו, וגם זה חלק מתנאי ההי

היא מתאפיינת במבט  14לראות את הדברים בראייה חברתית רחבה ובפרספקטיבה היסטורית.
המתנשא מעבר לטווח המידי והקצר אל עבר הטווח הארוך, תוך התבוננות נוקבת וחודרת 

האם מצויה  –במציאות העובדתית והנורמטיבית. התבוננות כזו מאפשרת, למשל, לשאול 
–2002בתקופה זו בשעת חירום מהותית? האם יש דמיון בין הסיכון למעשי טרור בשנים ישראל 

איחוד איחוד איחוד איחוד לא נשאלה בפסק הדין השני בפרשת כמעט שאלה זו ואילך? ( 2006-בהשוואה ל 2003
). כאשר הרשות טוענת שאמצעי מסוים משמש לצורכי מניעה בלבד, כדוגמת 15המשפחותהמשפחותהמשפחותהמשפחות

שת השאלה: האם אכן זהו תיאור מלא ומדויק או שמא מתבק 16הריסת בתים או סיכול ממוקד,
מתחת לכסות המניעה מסתתרים שיקולים של ענישה ונקמה? כאשר הרשות מציגה את חשבון 
התועלת של שימוש באמצעים שונים להתמודדות בטרור, האם כלולה בחשבון הזה גם ההשפעה 

סיוע לטרור ולאהדה השלילית של אמצעים אלה, זו המייצרת מוטיבציה למעשי טרור, ל
   17לטרור?

 

בית המשפט  ו שללנגד עיני –אך לא עמדה  – פרספקטיבה היסטורית כזו הייתה צריכה לעמוד   14
העליון כאשר דן בשאלת חוקתיותו של החוק שהעניק חנינה וביטול הרישום הפלילי למתנגדים 

תנתקות מחבל עזה שבהתנגדותם ביצעו עבירות פליליות, לרבות עבירות של אלימות. הניסיון לה
שהלכה בדרך של הפליה בין מפרי חוק שונים לפי האידאולוגיה  ,העגום של הרפובליקה הווימארית

- תמרור אזהרה חד –ולא שימש  –הפוליטית שלהם (פטריוטית או שאיננה כזו) היה צריך לשמש 
י הליכה בדרך דומה. ראו יעל כהן "מה בין אלימות מימין לאלימות משמאל, או כיצד משמעי בפנ

  /http://www.idi.org.il, )15.2.2010( אתר המכון הישראלי לדמוקרטיהאתר המכון הישראלי לדמוקרטיהאתר המכון הישראלי לדמוקרטיהאתר המכון הישראלי לדמוקרטיהמסכלת המדינה את מרותה" 
  .ההתנתקות-תכנית-לעצורי-חנינה/מאמרים/ומאמרים-ספרים

ת המציאות של רשויות סעוררין את תפי חלק משופטי בית המשפט קיבלו בלא ,במקום זאת   15
יחד נ' היועץ המשפטי יחד נ' היועץ המשפטי יחד נ' היועץ המשפטי יחד נ' היועץ המשפטי ----מר"צמר"צמר"צמר"צ    ––––ח"כ זהבה גלאון ח"כ זהבה גלאון ח"כ זהבה גלאון ח"כ זהבה גלאון  466/07הביטחון והממשלה. ראו בג"ץ 

   . הנשיאה ביניש הפגינה גישה אחרת באותו עניין, וראו להלן.)2012( 156, 1) 2פ"ד סה( ,,,,לממשלהלממשלהלממשלהלממשלה
  נהלי.יגם מעצר מ   16
ולא עם  ,מעשי טרור בפרטשל ו, רבנות של עבירותלרשויות השלטון יש נטייה להזדהות עם ק   17

חשודים ונאשמים שהם לא פעם חלק מקבוצת מיעוט לא אהודה. על השופטים מוטלת החובה 
לראות את המציאות הזו נכוחה, לתקן את הנטייה הזו ולהגן על חשודים ונאשמים, לרבות אלה 

 Mordechai Kremnitzer, Constitutionalization of Substantiveשהם חלק מן המיעוט. השוו: 

Criminal Law: A Realistic View, 33 ISR. L. REV. 720, 728 (1999) מכאן גם עמדתה השגויה של .
עמדה זו שחייבה התערבות ליברלית יותר של המחוקק.  ,הפסיקה בנושא המעצר עד תום ההליכים

בלתי מותנה בשאלה אם (מו עד כמה אמון הציבור בשלטון כערך בפני עצמדגימה  של הפסיקה
ערך חברתי  איננו )השלטון ראוי לאמון ובלתי קשור בהתנהלות פסולה או פגומה אלא בדימוי בלבד
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הסתכלות ראליסטית במציאות מעמידה את המסתכל על כך שהגישה, הנראית לכאורה 
טבעית ומתבקשת, שלפיה אין להגן במסגרת ההגנה על חופש הביטוי על ביטויים שקריים, 
משמעותה היא למעשה הסרת ההגנה גם מביטויים אמתיים. הסיבה לכך הוא הפער הקיים בין 

הוא באמת שקר ובין מה שהמערכת השלטונית והמשפטית תופסות ומתייגות כשקר. מה ש
לטענת נחקרים פלסטינים כי עונו בחקירותיהם  –השלטונית והשיפוטית  –ההתייחסות הרשמית 

התבוננות מפוכחת במציאות מאפשרת הבנה  .זאת שקרית עד לדוח ועדת לנדוי תוכיחאל טענה כ
היא מאפשרת  18של הרשויות האחרות וההטיות שלהן הן חשופות.טובה יותר של אופן פעולתן 

גם ראייה ביקורתית כלפי מוסכמות חברתיות שאבד עליהן הכלח או שיש בהן יסוד מובהק של 
יתר או הפרזה, כל זאת, תוך שהשופט העצמאי מעוגן בשורשים שלא ניתן לעקרם בערכי -הכללת

  היסוד של השיטה המשפטית. 
ניים והמערכתיים של עצמאות השפיטה, כמו קביעותם של השופטים אכן, ההיבטים המב

והיעדר תלותם ברשויות האחרות, אמורים לאפשר לשופטים מה שהשיטה הדמוקרטית אינה 
תלות בפופולריות שוטפת ומתמדת. מסייעים לכך - חשיבה ארוכת טווח ואי –מאפשרת לנבחרים 

לת ההחלטה, נשמעים בו טיעוניהם של גם ההליך השיפוטי, שהוא מרוחק מרגע האמת של קב
שני הצדדים, הוא מתנהל בקור רוח וביישוב דעת ותוצאתו מנומקת. לא זו בלבד שהם יוצרים 

  היתכנות; הם גם יוצרים צפייה ודרישה שהשופטים יתנהגו בהתאם.
  ואף על פי כן, אין הדברים מובטחים מעצמם כלל ועיקר.

במדינת לאום, הרוב המכריע של השופטים הם  השופט הוא חלק מהחברה שבה הוא פועל.
בני הלאום. בקרב עמו השופט יושב. תנאי המקום והזמן פועלים בהכרח גם עליו. בחברה 
המאוימת על ידי איומים קיומיים או ביטחוניים, גם השופט מאוים. הוא אינו חסין מפני רגשות 

מות והתפיסות הרווחות. קשה הרווחים בציבור (לרבות פחד, זעם, שאיפת נקם) ובפני המוסכ
במיוחד תפקידו של השופט האמור להגן על זכויות היחיד והמיעוט בחברה שבה המחויבות 

זאת ועוד, כאשר חברה סובלת  19לזכויות הפרט של האחר ולהגנה על המיעוט אינן מושרשות.
ו. מנסיגה בתחום הערכי, הרוחות הרעות אינן פוסחות על השופט, הן נושבות גם על פני

 

חיים כהן: מבחר כתבים חיים כהן: מבחר כתבים חיים כהן: מבחר כתבים חיים כהן: מבחר כתבים ראוי להכרה ולהגנה. ראו: חיים ה' כהן "הרהורי כפירה באמון הציבור" ה
 –ון הציבור בבית המשפט ); מישאל חשין "אמ1991(עורכים אהרן ברק ורות גביזון,  373, 367

ט המשפט המשפט המשפט המשפט תגובה למאמרו של השופט חיים כהן ז"ל ולהרהורי הכפירה שלו במושג אמון הציבור" 
491, 499–500 )2004.(  

לכל רשות יש הטיה ארגונית להתמקד במטרה החברתית שעליה היא מופקדת, על חשבון מטרות    18
זה בהקמת הנציבות לקידום שוויון  חברתיות אחרות. ישראל עשתה שימוש חיובי בהטיה מסוג

באופן מיוחד את המטרה החברתית הזו.  עודדה שיש מקום לסהזדמנויות בעבודה, וזאת מתוך תפי
טחון יב –לארגונים ביטחוניים, למשל, יש הטיה ארגונית להתמקד במטרה שעליה הם מופקדים 

  אדם. וזאת גם במחיר של התעלמות מפגיעה בלתי מידתית בזכויות –המדינה 
של המכון הישראלי לדמוקרטיה נשאלו המשיבים אם הם  2011בסקר מדד הדמוקרטיה לשנת    19

 68%- מסכימים למתן שוויון זכויות מלא בין יהודים לערבים. בציבור היהודי תמכו בשוויון מלא כ
מקרב מצביעי הימין. ראו תמר  42.3%מקרב החרדים;  26.9%מקרב הצעירים;  59.2%בלבד: 
  ).2011( 91–90 2011201120112011מדד הדמוקרטיה הישראלית מדד הדמוקרטיה הישראלית מדד הדמוקרטיה הישראלית מדד הדמוקרטיה הישראלית אח' הרמן ו
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להתנהגות שלטונית קלוקלת נודעת השפעה מזיקה על עיצוב הנורמות החברתיות ועמדות 
  הציבור. נורמות ועמדות אלה עלולות לחלחל גם אל תוך הרשות השופטת.

התפיסות המשייכות והמוציאות, אלה הקובעות את ה"אנחנו" ואת ה"אחרים", את "משלנו" 
הרוב, הן גם נחלתו של השופט. תחום האמפתיה או  ואת "צרינו", את הידיד והאויב, שהן נחלת

היעדרה אצל השופט עשוי להיות דומה לזה של האזרח היהודי הממוצע. מן הבחינה הזו היה קל 
הרבה יותר לשופט לנדוי לגלות אמפתיה כלפי ד"ר ארצי, כאשר פסק כי שיטת חקירתו הייתה 

ת חוסר אונים, כדי שייעשה כחומר להשפיל את הנחקר ולעורר בו הרגשבלתי הוגנת ונועדה "
קל  21מאשר לחשודים בטרור, שבשיטות החקירה שלהם עסק בוועדת לנדוי. 20",ביד החוקר

הרבה יותר לגלות אהדה לסטמקה, שהוא משלנו, מאשר כלפי האזרחים והאזרחיות הערבים, 
טים, גם הוא, כמו הגורמים המחלי 22כאשר משגרים אותם לבנות חיים משותפים בשטח כבוש.

עשוי להעדיף את צורכי השעה המוחשיים, הלוחצים, על פני העתיד שהוא רחוק יותר וברור 
פחות. השופט אמנם אינו עומד לבחירה ואינו תלוי באהדת הציבור הרחב על כל החלטה שייתן, 

על פני  –הן על הציבור הרחב והן על גורמי השלטון  –אך מי אינו מעדיף להיות מקובל ואהוד 
של דבר, ומי לא יחשוש מפני אבדן אמון הציבור במערכת השפיטה עקב הצטברות  היפוכו

יתר על כן, גם בתוך המערכת השופטת  23לאורך זמן של החלטות שנוגדות את תפיסות הציבור.
נעים יותר, ואולי גם בטוח יותר, לזרום עם הרוח הכללית, עם העמדות המקובלות על הרוב, 

, מאשר להימצא בעמדה של מיעוט (נטול כוח פוליטי או כלכלי). בייחוד הרוב החשוב והמשפיע
 24יש המנחמים את עצמם בזוהרה של עמדת המיעוט, אך בדרך כלל "בודד וקר" להיות במיעוט.

גם אין להתעלם מן העובדה שהרשות השופטת היא רשות שלטונית, וככזו יש לה זיקה מבנית 
ות נוטלים חלק בבחירת השופטים וקידומם, לגורמי השלטון האחרים. נציגי הרשויות האחר

אפילו חלק מכריע. הרשות השופטת  –וכאשר מדובר בבחירת שופטים לבית המשפט העליון 
תלויה ברשויות האחרות, בין השאר לשם אכיפת פסקיה ולשם קבלת ה"קמח" המאפשר את 

 

  ).1966( 225) 1פ"ד כ( ,ארצי נ' היועץ המשפטי לממשלהארצי נ' היועץ המשפטי לממשלהארצי נ' היועץ המשפטי לממשלהארצי נ' היועץ המשפטי לממשלה 273/65ע"פ    20
בדוח ועדת לנדוי נכתב כי "מגמתם של מעשי הטרור היא לשלול זכות יסוד מאזרחי המדינה, היא    21

כות מוסרית לתבוע מצדם ים שכזאת מטרתם, אין להם כל זונהזכות לחיים ולשלמות הגוף. ארג
ין שיטות ין שיטות ין שיטות ין שיטות ייייהחקירה לענהחקירה לענהחקירה לענהחקירה לענ    ועדתועדתועדתועדת    דוחדוחדוחדוחשהמדינה תקיים כלפיהם את זכויות האזרח המקובלות". ראו 

טחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עוינת בראשות השופט (בדימוס) טחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עוינת בראשות השופט (בדימוס) טחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עוינת בראשות השופט (בדימוס) טחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עוינת בראשות השופט (בדימוס) ייייהחקירה של שירות הבהחקירה של שירות הבהחקירה של שירות הבהחקירה של שירות הב
  .)דוח ועדת לנדוידוח ועדת לנדוידוח ועדת לנדוידוח ועדת לנדוי(להלן:  )1987( 71 משה לנדוימשה לנדוימשה לנדוימשה לנדוי

פחות מגישה בלתי עצמאית. הניתוח המשפטי שנערך בפרשת  גישה עצמאית אינה מחויבת לחוק   22
פחות,  ביחס לזכותם של האזרחים להקים משפחה "בטריטוריה שיבחרו בה" אינו משכנע סטמקהסטמקהסטמקהסטמקה

בלשון המעטה, מהתספורת שנערכה לזכות הזו בפרשת איחוד המשפחה הפלסטינית כדי להצדיק 
ין אמרותיו של השופט מ' חשין בבג"ץ את התוצאה הקשה שאליה הגיעו רוב השופטים. השוו ב

המרכז המרכז המרכז המרכז     ––––עדאלה עדאלה עדאלה עדאלה  7052/03) ובבג"ץ 1999( 787, 728) 2, פ"ד נג(סטמקה נ' שר הפניםסטמקה נ' שר הפניםסטמקה נ' שר הפניםסטמקה נ' שר הפנים 3648/97
לפסק דינו  62–60פס'  ,202) 2, פ"ד סא(המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפניםהמשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפניםהמשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפניםהמשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים

  .)2006( של השופט חשין
שיפוט, משום שיביא בסיכומו של דבר לאבדן אמון הציבור גם אם חשש זה מובן, אין לו מקום ב   23

  .156להלן בעמ' ראו על כך  .עצמאותהבו בענייניותה של ההחלטה השיפוטית
. להגדרה של הטיה bandwagon effect-ההעדפה שלא להיות במיעוט היא הטיה הנקראת ה   24

  .ANDREW COLEMAN, OXFORD DICTIONARY OF PSYCHOLOGY 78 (2003)קוגניטיבית זו ראו 
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ק, וככזו יש קיומה ופעילותה. הרשות השופטת היא חלק מהמגורמים המופקדים על אכיפת החו
לה זיקה לגורמי האכיפה האחרים. במיוחד בולטת זיקה זו ביחס לפרקליטות, שנציגיה הם 
שחקנים חוזרים בבית המשפט, והיא זוכה, בדרך כלל, לאמון רב ולהסתמכות עליה מטעם בתי 

    25המשפט.
לגישה העצמאית עלולות לעמוד לרועץ הטיות קוגניטיביות והטיות מוסדיות המשבשות 

לשופט יש נטייה להאמין לאישי ציבור בכירים הנאשמים בפלילים, בין השאר משום  26תה.או
שאישים אלה מייצגים ומסמלים את החברה בכללותה ואת המדינה, והמיוחס להם מקרין על 
כולנו. מסיבות שונות נוטים שופטים לייחס לראיות שונות משקל רב מזה שראוי להן. דוגמה 

פלג שלו זכתה, ואפשר שעדיין זוכה, הודאת חשוד בעבירה במשטרה, לכך היא יחס הכבוד המו
   27הגם שאינה ראויה כלל ועיקר ליחס כזה.

באותו אופן יש לשופט נטייה לכבד את רשויות השלטון האחרות ואת גורמי הביטחון יותר 
 מאשר לחשוד בהן, גם כאשר הן ראויות ליחס שונה. שופטי בית המשפט העליון נתנו שוב ושוב

אמון בגרסה הביטחונית של הרשויות: אמון ברשויות שטענו ששיקולי הביטחון הם שעמדו 
שבמקרה אחד גם הוכחה  –אמון בגרסתן של הרשויות  28ביסוד הקמת ההתנחלויות הראשונות;

אמון בגרסת  29שלפיה השיקולים בתוואי גדר ההפרדה הם ביטחוניים בלבד; –כבלתי נכונה 
ביטחוני הוא שעמד בבסיס ההגבלות על איחוד המשפחה הפלסטינית, הרשויות שלפיה הנימוק ה

); אך גם מבחינת הנתונים 2012-ל 2003גם לאחר שהמצב הביטחוני השתנה (למשל בין השנים 
החלקיים על מספר העצורים מבין הפלסטינים הנכנסים (היכן הנתונים על אישומים והרשעות?) 

יחס של אמון ללא סייג גילתה גם ועדת  30טחים.וההתעלמות מכניסת עובדים פלסטינים מהש
לנדוי בגרסה שהציג שירות הביטחון הכללי בפניה, חרף הראיות על עדויות שקר כשיטה, וזאת 

 

משתייכים לאותה קבוצה חברתית. על יחסי הפרקליטות ושופטי בית יש גם ששופטים ופרקליטים    25
ודילמות חוקתיות לגבי תפקידה של פרקליטות  'בג"ץ-קדם'המשפט הגבוה לצדק ראו יואב דותן "
  ).2004( 172–169, 159ז  משפט וממשלמשפט וממשלמשפט וממשלמשפט וממשלהמדינה במסגרת ההתדיינות בבג"ץ" 

 COGNITIVE ILLUSIONS: A HANDBOOK ON FALLACIES ANDטיות קוגניטיביות באופן כללי ראו על ה   26

BIASES IN THINKING, JUDGEMENT AND MEMORY (Rüdiger F. Pohl ed., 2004) על הטיות בתפקיד .
). על הטיות 2009( 4, 148הסניגור הסניגור הסניגור הסניגור הסניגור ראו מרדכי קרמניצר "תפקידו של הסניגור בפלילים" 

 173ה  פליליםפליליםפליליםפליליםקיד התובע בפלילים ראו מרדכי קרמניצר "תפקידו של התובע בהליך פלילי" בתפ
)1996.(  

ן העילות למשפט חוזר בראשות ן העילות למשפט חוזר בראשות ן העילות למשפט חוזר בראשות ן העילות למשפט חוזר בראשות ייייין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולעניייייהוועדה לענהוועדה לענהוועדה לענהוועדה לענ    דוחדוחדוחדוחראו    27
. גם 26, לעיל ה"ש "תפקידו של הסניגור בפלילים" ); קרמניצר1994( השופט אליעזר גולדברגהשופט אליעזר גולדברגהשופט אליעזר גולדברגהשופט אליעזר גולדברג

יתר מבחינת הביטחון שהוא -ה"דבר מה הנוסף" הנדרש לשם הרשעה על סמך הודאה זוכה לאמון
  מעניק להסתמכות על ההודאה.

–99 רשת ישראלרשת ישראלרשת ישראלרשת ישראלוווומרות המשפט ומהות המשטר: על שלטון החוק, שיטת הממשל וממרות המשפט ומהות המשטר: על שלטון החוק, שיטת הממשל וממרות המשפט ומהות המשטר: על שלטון החוק, שיטת הממשל וממרות המשפט ומהות המשטר: על שלטון החוק, שיטת הממשל ומליאון שלף    28
103 )1996.( 

  ).15.6.2006פורסם בנבו, ( ש מועצת עירית עזון נ' ממשלת ישראלש מועצת עירית עזון נ' ממשלת ישראלש מועצת עירית עזון נ' ממשלת ישראלש מועצת עירית עזון נ' ממשלת ישראלרארארארא 2732/05בג"ץ    29
  . 22-ו 15ראו את פסקי הדין בעניין איחוד המשפחות, לעיל ה"ש    30
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לעומת הגישה הספקנית והביקורתית שהפגין לאחר שנים בית המשפט הגבוה לצדק כלפי הסברי 
     31המדינה והערכותיה.

ותו: כאשר מנתחים בפרספקטיבה היסטורית מה זהו נושא שלא ניתן להפריז בחשיב
יתר ברשויות הוא גורם מכריע בהתהוות הגישה -שנחשבים למשפחי משפט, מתגלה כי אמון

), הידועה לשמצה, בין Korematsu( קורמטסוקורמטסוקורמטסוקורמטסוהשיפוטית שהובילה למשפח. מה שהבדיל בפרשת 
הם לשם העברתם שופטי הרוב, שאישרו את גירוש האזרחים האמריקנים ממוצא יפני מבתי

למחנות מעצר מיוחדים, לבין שופטי המיעוט, שהתנגדו לכך, הייתה הגישה השונה להערכותיו 
"ראה וקדש", אצל שופטי הרוב, מול בחינה מדוקדקת והפרכה  –וניתוחיו של המפקד הצבאי 

הוא הדין בהבדל בין שופטי הרוב לשופט המיעוט בפרשת  32אצל מקצת משופטי המיעוט.
וגם היפוכו של דבר: בית  33ינהלי של פליטים יהודים מגרמניה הנאצית בבריטניה.מעצרם המ

הלורדים קבע שמעצר מינהלי בלתי מוגבל בזמן של זרים סותר את האמנה האירופאית לזכויות 
ויחס מסויג כלפי  34האדם. בבסיס הקביעה הזו היו יחס ספקני כלפי חומרת האיום על בריטניה

  ערכתה בדבר מסוכנותם המיוחדת של אותם זרים.הסברי המדינה, לרבות ה
כזו שעלולה לחשוף את  –הטיה אחרת ששופטים חשופים לה היא שמבין שתי חלופות 

טעותו של השופט (למשל לשחרר ממעצר ולהסתכן בכך שהעצור יבצע פשע) וכזו שלא (לקיים 
שאינה כרוכה  יש עדיפות לחלופה –את המעצר, שאז חוסר המסוכנות של העציר לא יתגלה) 

בסיכון של טעות שתתגלה. העדיפות הזו עלולה להביא להעדפה לא מוצדקת שלה. גם לשופט 
יש הטיה קוגניטיבית שלא להכיר, לא להודות, במה שלא נוח להודות בו, במה שמעמיד אותו, 

מכאן הנטייה  35לא להכיר בעוול. -את אמונותיו, את קהילתו או את מדינתו באור שלילי, ולכן
שנעשים על ידי השלטון בשם  –גם למעשי עוול  –לו למצוא צידוק או תירוץ למעשים ש

המיעוט (במובן  –הטיות אלה חזקות במיוחד מול ה"אחר"  36הציבור, כולל ציבור השופטים.
-של המיעוט נטול הכוח הפוליטי), החלש, השונה, הזר. בייחוד בולט הדבר כאשר מדובר באי

א גודלו אשר יהא, "עלינו", על חשבון הזכויות "שלהם". מכאן נובעת נטילת סיכון ביטחוני, יה
המציאות שבה מאשר בית המשפט הפקעת קרקעות פלסטיניות בלא הצדקה אמתית. כך, גם 

, אשר מנעה את איחוד חוק האזרחות והכניסה לישראלבפרשת אישור הוראת השעה של 

 

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל  5100/94לבין בג"ץ  21, לעיל ה"ש ועדת לנדויועדת לנדויועדת לנדויועדת לנדוי    דוחדוחדוחדוחהשוו בין    31
  ).1999( 817) 4, פ"ד נג(נ' ממשלת ישראלנ' ממשלת ישראלנ' ממשלת ישראלנ' ממשלת ישראל

32   Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944).  
33   Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206.  
  הלורד הופמן.   34
ת עולם בשיפוט של טיעונים ראו סקוגניטיבית להסתמך על אמונה אישית או תפיעל ההטיה ה   35

  .DAVID HARDMAN, JUDGMENT AND DECISION MAKING 46–47 (2009)למשל 
 .Donald M. Taylor and Janet Rראו  – group-serving bias –על הטיה קוגניטיבית זו באופן כללי    36

Doria, Self-Serving and Group-Serving Bias in Attribution, 113 J. SOC. PSYCHOL. 201 (1981) .
י ובעת ובעונה אחת זועדת לנדוי, אשר המליצה על לחץ פי בדוחלהטיה זו ניתן למצוא  הדוגמ

קבעה שאסור להפעיל על נחקר "עינויים גופניים או התעללות בנחקר או פגיעה תמורה בכבודו 
. היא המליצה באופן זה 53, בעמ' 21, לעיל ה"ש ועדת לנדויועדת לנדויועדת לנדויועדת לנדוידוח דוח דוח דוח השוללת ממנו צלם אנוש". ראו 

  למרות הממצאים שגילתה בדבר שיטה מובהקת של עינויים בחקירה ושקרים בבתי המשפט.
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שתייגה אוכלוסייה שלמה כ"אויב" המשפחה הפלסטינית, אישר בית המשפט את גישת המדינה 
כדי להימנע מכל סיכון ביטחוני. כפי שהסבירו ברק מדינה ואילן סבן, בכך נהג בית המשפט 

, כאשר אישר את Korematsuהעליון שלנו כפי שנהג בית המשפט העליון האמריקני בפרשת 
נע מכל סיכון מעצרה של אוכלוסייה שלמה של אזרחים אמריקנים ממוצא יפני, וזאת כדי להימ

הנטייה השיפוטית שלא להכיר בעוול שנעשה כלפי ה"אחר" הובילה  37ביטחוני שעלול לצוץ.
שלא להחיל את חוק שעות עבודה  –הגברים בהרכב  – גלוטןגלוטןגלוטןגלוטןגם את שופטי הרוב בפרשת 

ומנוחה על עובדת סיעוד מהפיליפינים. בכך שכחו את חובתם הראשונה, שהיא יסוד חיוני 
שפיטה על פי החוק בלבד, שבה גלומה, בין היתר, הניטרליות  –ואובייקטיבית בגישה עצמאית 

ראו את העוול וסברו שיש לקיים את החוק,  –הנשים בהרכב  –בשפיטה. שופטות המיעוט 
כאשר נעדרים השופטים רוח  38שנועד להגן בדיוק על עובדים חלשים כמו עובדת הסיעוד.

יעדר עצמאות כזה צועד בד בבד עם חוסר מודעות עצמאית, הבעיה קשה במיוחד שכן ככלל ה
כלפיו או הכחשה שלו. ללא רפלקסיה עצמית ביקורתית, תכונה נדירה למדי, קשה להבחין 

  מבפנים בהיעדר כזה גם כשהוא מתקיים.
ההטיות הללו חותרות תחת יכולתו של בית המשפט לספק את ההגנה על  –ויושם אל לב 

ת במקום שבו היא דרושה במיוחד, ושלשם הפעלתה נבנתה זכויות במסגרת ביקורת שיפוטי
מערכת שפיטה עצמאית ברמה המוסדית והאישית. מדובר בצורך להתערב מול הנטייה של 
גורמי שלטון להתרכז במטרות הציבוריות שעליהן הם מופקדים ולא להעניק משקל ראוי 

ן של זכויות הפרט לזכויות אדם שנפגעות לשם כך או אגב כך; בצורך לעמוד על משמרת
והמיעוט במצבי חירום או מצוקה, שבהם בשם המצב נעשות פגיעות בלתי מוצדקות או בלתי 
מידתיות בפרטים או בקבוצות מיעוט; בצורך להגן על מיעוטים, בעיקר מיעוטים חלשים 
וקבועים, מפני עריצותו של הרוב. דווקא במצבים הללו, הכוחות החותרים תחת עצמאות רוחו 

שופט חזקים במיוחד. בשעות המבחן החשובות, האמתיות, מתברר כי ללא רוח עצמאית, של ה
ללא התבונה והאומץ הנחוצים לעמידה מול הכוחות המנוגדים, מאבדת המערכת השופטת את 
  הגיון קיומה וטעם סמכויותיה. התכלית שבעצמאות המבנית מסוכלת בהיעדר רוח של עצמאות.

אינה מאפשרת כל החלטה  –, אומץ ויצירתיות מחשבתית אוטונומיה –רוח של עצמאות 
ואינה משוחררת מכבלי החוק. עצמאות שיפוטית איננה שרירותיות שיפוטית או גחמה שיפוטית. 
תכלית העצמאות השיפוטית היא דבקות מרבית בחוק, בעקרונות הדמוקרטיה ובזכויות האדם. 

וטית ושלטון החוק). אדרבה, הקפדה על אין סתירה בין שני יסודות העצמאות (אוטונומיה שיפ
היא שמאפשרת לשמור על  –אוטונומיה שיפוטית ונאמנות לחוק  –שני היסודות גם יחד 

הן של חולשתה של הרשות השופטת, חסרת הכוח והרצון, והן של עצמאותה; שתי  –התדמית 
 שלטוןנת האזרחים מפני עריצות האלה הנן מיסודות אמון הציבור ברשות השופטת כמגִ 

פגיעה באחד מן היסודות עלולה לערער תדמית זו ולצייר את הרשות השופטת ככלי  39ושרירותו.

 

ני פסקת ברק מדינה ואילן סבן "זכויות האדם ונטילת סיכונים: על דמוקרטיה, 'תיוג אתני' ומבח   37
  ).2010( 47לט משפטים משפטים משפטים משפטים ההגבלה (בעקבות פסק דין חוק האזרחות והכניסה לישראל)" 

  ).18.3.2013פורסם בנבו, ( גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודהגלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודהגלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודהגלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה 10007/09דנג"ץ    38
על כך שאמון הציבור בבתי המשפט תלוי, בין היתר, באמונה בעצמאותם, ראו למשל אהרן ברק    39

  ).2004( 123 יתיתיתיתשופט בחברה דמוקרטשופט בחברה דמוקרטשופט בחברה דמוקרטשופט בחברה דמוקרט
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עוצמה בידי רשות אחרת (אם תאבד את האוטונומיה) או כרשות בעלת כוח ורצון שרירותיים -רב
האמורה. התדמית של העצמאות בצד  גלוטןגלוטןגלוטןגלוטן(אם תאבד את מחויבותה לחוק), כפי שקרה בפרשת 

של הרשות השופטת היא שברירית, כשם שהיא חשובה. אם תצטייר הרשות השופטת החולשה 
כבלתי עצמאית או כבעלת כוח שרירותי, יימנע הציבור מלפנות אליה. מסיבה זו, פוליטיזציה של 
הרשות השופטת מסוכנת במיוחד. בשל כך, וגם על רקע תדמיתה העצמאית והחלשה, יש 

  עות חוק עוינות כלפיה מצד הרשויות האחרות.לחשוש מפני התנכלות פוליטית והצ

  המסורת של רוח עצמאית בשפיטה בישראל   .ב

על רקע הקושי הגלום בקיומה, הלכה למעשה, של רוח עצמאית בשפיטה, מופת גישתה 
העצמאית של דורית ביניש ראוי לציון. הרוח העצמאית שהפגינה דורית ביניש היא חוליה 

על מנת  40ת שהפגינו שופטי בית המשפט העליון מהיווסדותו.בשרשרת מסורת של רוח עצמאי
שלא לחטוא לאמת, יש להודות כי לא הייתה זו הרוח היחידה שבאה לידי ביטוי בפסיקת בתי 

. באותו 1992המשפט. יש גם דוגמאות הפוכות: למשל, בפרשת גירוש פעילי החמאס בדצמבר 
את העתירות. בית  –ם של איש מהם פה אחד וללא נימוקים נפרדי –עניין דחו השופטים 

שילם מס שפתיים לזכות השימוע שהופרה, בקובעו שתינתן למגורשים הזכות להישמע  המשפט
משום שהיה ברור שזהו כלי אין חפץ בו, שאין בו משום תרופה של  –לאחר מעשה. מס שפתיים 

וק של הממסד ממש להפרת הדין שהתקיימה בגירוש. אף שלא כתבו כך במפורש, ייתכן שהנימ
הוא שעמד על הפרק והצדיק בעיני השופטים  –החשש מ"גל של תסיסה ואלימות"  –הביטחוני 

לערוך גירוש המוני מבלי להעניק זכות שימוע. אפשר גם שאחרי  את ההחלטה השלטונית
שבוטל הצו הזמני לעכב את יציאת האוטובוסים של המגורשים, ובית המשפט, ברוב דעות, 

התערבות. התערבות הייתה שמה ללעג את השלטון וגם את -ש, לא היה מנוס מאיאישר את הגירו
    41בית המשפט.

 

: וחון ומידת עצמאותראו את הניתוח של הביקורת השיפוטית של בית המשפט העליון בענייני ביט   40
Amnon Reichman, Judicial Independence in Times of War: Prolonged Armed Conflict and 

Judicial Review of Military Actions in Israel, 2011 UTAH L. REV. 63 (2011).  
). כפי 1993( 287, 267) 1, פ"ד מז(האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הביטחוןהאגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הביטחוןהאגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הביטחוןהאגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הביטחון 5973/92 ץבג"   41

כהן על אותו עניין, אומרת דרשני גם העובדה שפסק הדין ניתן באופן  'שכתב השופט (בדימוס) ח
משפט משפט משפט משפט לכה" נימוק אחר, חולק או מסכים. ראו חיים ה' כהן "גירוש כה כלאנונימי, פה אחד, בלא 

ברק דעת מיעוט באותו עניין, שאליה עמדו  'השופט אגנז ). על האופן שבו 1992( 471א  וממשלוממשלוממשלוממשל
 126המשפט העליון המשפט העליון המשפט העליון המשפט העליון - - - - העליונים: בתוככי ביתהעליונים: בתוככי ביתהעליונים: בתוככי ביתהעליונים: בתוככי ביתאור, ראו נעמי לויצקי  'מצא ות 'להצטרף השופטים א

, Reichman); 1992( 441א משפט וממשל משפט וממשל משפט וממשל משפט וממשל ). כמו כן השוו: איל בנבנשתי "נגרש ונשמע" 2006(
. היו לבית המשפט העליון נקודות שפל נוספות, למשל הדחייה החוזרת 82–81, בעמ' 40לעיל ה"ש 

דאוד נ' ועדת הערעורים דאוד נ' ועדת הערעורים דאוד נ' ועדת הערעורים דאוד נ' ועדת הערעורים  239/51ונשנית של עתירות תושבי איקרית ובירעם (ראו, למשל, בג"ץ 
 היעדר)) ופסק הדין שניתן בעניין 1952( 229פ"ד ו  ,לאזורי בטחון, משרד המושל הצבאי לגליללאזורי בטחון, משרד המושל הצבאי לגליללאזורי בטחון, משרד המושל הצבאי לגליללאזורי בטחון, משרד המושל הצבאי לגליל

חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדת סיעוד, תוך התעלמות מופגנת מהחוק, בפרשת  ו שלתחולת
  .38, לעיל ה"ש גלוטןגלוטןגלוטןגלוטן
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אם נשוב למסורת הרוח העצמאית בפסיקת בית המשפט העליון, זו ניכרת כבר משנותיה 
הראשונות של המדינה, שבהן פעל בית המשפט במציאות ביטחונית, כלכלית, מדינית ומשטרית 

מאית של בית המשפט היא שהביאה לעיצוב שלטון החוק בישראל, קשה במיוחד. רוחו העצ
שעיקרו הכפפת הרשות המבצעת לחובה להישען על סמכות חוקית כבסיס לפעולה שלה הפוגעת 

ולפיתוחה של מגילת זכויות אדם שיפוטית, כביטוי לטיבה המהותי של  42בזכות אדם
היסוד האחרות, מקום מיוחד נודע הדמוקרטיה הישראלית. מבלי להפחית מחשיבותן של זכויות 

לזכות לחופש הביטוי. המעמד הרם והנישא של זכות זו, ראשיתו בפסק הדין של השופט אגרנט 
בית המשפט ביסס את פסיקתו על הכרזת העצמאות ועל טיבו הדמוקרטי  43."קול העם""קול העם""קול העם""קול העם"בפרשת 

ו של המחוקק של המשטר בישראל. טיבו זה של המשטר חייב גישה פרשנית שאינה נאמנה לרוח
המנדטורי, הבלתי דמוקרטי. תוך עיון במשפט העמים הדמוקרטיים היטיב בית המשפט לעמוד 

הסכנה האורבת, גם במשטר דמוקרטי, מן השלטון לחופש הביטוי, והצורך  –על המציאות 
להעניק לו, לכן, הגנה מיוחדת. גם המקרה שהיה בפניו, של שימוש בסמכות מרחיקת לכת ביותר 

רה (אמנם זמנית) של כלי תקשורת, העמיד את השופט אגרנט על המציאות של אצבע של סגי
קלה על הדק הסגירה על יסוד סכנה זניחה, אם בכלל. הסיכוי שיצטמצם הגיוס לצה"ל בשל 
פרסומים בעיתונות הקומוניסטית, שהוכחשו על ידי הממשלה, נראה קלוש ביותר. מודע 

בקביעתה של נוסחת הסתברות המקפידה על שמירת  למציאות זו, לא הסתפק השופט אגרנט
חופש הביטוי, אלא צירף גם מתכון של הנחיות לבעל הסמכות כיצד להפעיל את שיקול דעתו. 
מתכון זה, אם נוהגים בו כבוד, מבטיח כי לא ייעשה שימוש בסמכות בלתי דמוקרטית זו. לזכותו 

ופתחה מסורת של הגנה מיוחדת על  של בית המשפט יש לומר כי פתיחה זו הייתה אות לבאות
 44חופש הביטוי. ללא יומרה לרשימה ממצה, השמות המופיעים על שרשרת זו הם משה לנדוי,

   47יעקב טירקל, אליעזר ריבלין ודליה דורנר. 46אהרן ברק, 45מאיר שמגר,
גישתו של השופט אגרנט, ובה הנמקה מפורטת ומשכנעת של עמדתו, מדגימה יסוד חשוב 

עצמאית בשפיטה. דווקא מי שהולך בדרך עצמאית, צריך להקפיד הקפדה יתרה לבל של הרוח ה
תיוחס לו יצירתיות סובייקטיבית ושרירותית. חשוב אפוא שפיתוח המשפט, המנומק והמוסבר, 
ייעשה תוך הישענות על אדנים איתנים ומציאת שורשים במסורת המשפטית הדמוקרטית. חידוש 

לעולם ללא רוחו העצמאית של השופט צריך להיטמע היטב,  המשפט גם כשאינו יכול לבוא

 

    ,,,,ד"ר שייב נ' שר הבטחוןד"ר שייב נ' שר הבטחוןד"ר שייב נ' שר הבטחוןד"ר שייב נ' שר הבטחון 144/50); בג"ץ 1949( 84, 80פ"ד ב     ,,,,בז'רנו נ' שר המשטרהבז'רנו נ' שר המשטרהבז'רנו נ' שר המשטרהבז'רנו נ' שר המשטרה 1/49בג"ץ    42
  ).1951( 411, 399פ"ד ה 

  ).1953( 871פ"ד ז  ,,,,שר הפניםשר הפניםשר הפניםשר הפנים    ''''חברת קול העם נחברת קול העם נחברת קול העם נחברת קול העם נ 73/53בג"ץ    43
- - - - אולפני הסרטה בישראל בע"מ נ' לוי גרי והמועצה לביקורת סרטים ומחזות, משרדאולפני הסרטה בישראל בע"מ נ' לוי גרי והמועצה לביקורת סרטים ומחזות, משרדאולפני הסרטה בישראל בע"מ נ' לוי גרי והמועצה לביקורת סרטים ומחזות, משרדאולפני הסרטה בישראל בע"מ נ' לוי גרי והמועצה לביקורת סרטים ומחזות, משרד 243/62בג"ץ    44

  .)2012( משה לנדוי, שופטמשה לנדוי, שופטמשה לנדוי, שופטמשה לנדוי, שופט); מיכל שקד 1962( 2414, 2407פ"ד טז  ,,,,הפניםהפניםהפניםהפנים
 357–369, 337) 3פ"ד לב( ,חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" בע"מחברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" בע"מחברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" בע"מחברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" בע"מ 9/77ד"נ    45

פ"ד  ,,,,אביבאביבאביבאביב- - - - ציטרין נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תלציטרין נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תלציטרין נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תלציטרין נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תל 298/86); ב"ש 1978(
  ).1987( 337) 2מא(

ספר ברק: עיונים ספר ברק: עיונים ספר ברק: עיונים ספר ברק: עיונים  מרדכי קרמניצר וליאת לבנון "על חופש הביטוי בפסיקתו של אהרן ברק"   46
  ).2009(איל זמיר, ברק מדינה וסיליה פסברג עורכים,  159 בעשייתו השיפוטית של אהרן ברקבעשייתו השיפוטית של אהרן ברקבעשייתו השיפוטית של אהרן ברקבעשייתו השיפוטית של אהרן ברק

–427 ספר דליה דורנרספר דליה דורנרספר דליה דורנרספר דליה דורנרמרדכי קרמניצר, חאלד גנאים ואלון יפה "קווים לדמותה של דליה דורנר"    47
  ).2009(שולמית אלמוג, דורית ביניש, ויעד רותם עורכים,  424
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באופן אורגני ורציף, בזרימה ההדרגתית של המשפט, תוך שהוא מעוגן בערכיו הבסיסיים. 
ההצלחה של השופט המחדש איננה בכך שקורא הפסק מתפעל מעוצמת החידוש אלא להפך, 

ן היה לחשוב אחרת. למה צריך שהקורא המיומן אומר לעצמו: כמה פשוט. כמה נכון. כיצד נית
  48היה לחכות זמן כה רב עד שייאמר המובן מאליו.

השופט חיים כהן ממחיש גם הוא את מסורת הגישה העצמאית של שופטי בית המשפט 
 1965העליון בעשורים הראשונים לקיומו. משלל דוגמאות אפשריות, נזכיר כאן אחת. בשנת 

החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת נותר השופט כהן בדעת מיעוט בערעור על 
 – ירדורירדורירדורירדורפרשת  –השישית, אשר לא אישרה את "רשימת הסוציאליסטים" לבחירות. בעניין זה 

עמד השופט כהן על דעתו כי החוק (דאז) לא הסמיך את ועדת הבחירות המרכזית לפסול רשימה 
כהן לא רק על שלטון  לבחירות לכנסת ועל כן יש לקבל את הערעור. בגישתו זו הגן השופט

הציבורי, שיוצגה על ידי  סהחוק ועל הזכות להיבחר, אלא גם על דעת מיעוט מחוץ לקונצנזו
"רשימת הסוציאליסטים". הייתה זו לא רק גישה עצמאית כי אם גם גישה אמיצה, הן לנוכח 

ת העובדה שפסילת הרשימה הסתמכה על נימוקים ביטחוניים ששימשו להצדיק את הוצאת תנוע
ארד" תנועה -ארד" אל מחוץ לחוק, הן לנוכח התפיסה הציבורית שראתה בתנועת "אל-"אל

     49בוגדנית ומסוכנת והן לנוכח עמדתם של שופטי הרוב, שאישרה את פסילת הרשימה.
גישתו האמיצה של השופט כהן מדגימה שלושה יסודות חשובים של הרוח העצמאית 

ות לבחון באופן עצמאי וביקורתי את הבסיס העובדתי בשפיטה. ראשית, השופט כהן גילה נכונ
שהביא לפסילת הרשימה. הוא לא היה מוכן להעניק אשראי "על עיוור" לגורמי הביטחון. לאחר 
שבחן בעצמו את החומר שהוגש לוועדת הבחירות המרכזית, התייחס בפקפוק ובביטול 

ועם קורטוב אירוניה הבהיר להצדקות הביטחוניות של הממסד לפסילת הרשימה. בלשונו היפה 
  השופט כהן:

אין אני יכול לראות את הסכנה הממשית או הברורה או המידית הצפויה למדינה 
או למוסד ממוסדותיה או לזכות מזכויותיה, מהשתתפות רשימת מועמדים זו 

המשפט ומן -בבחירות לכנסת. ואם תמצי לומר, סכנה זו מן הנסתרות היא לבתי
רותי הבטחון של הממשלה, אף אני אשיב שבחומר שהיה הגלויות אך ורק לשי

לפני ועדת הבחירות המרכזית, ושהוגש גם אלינו, לא היה כדי להצדיק, ולא כל 
  שכן לחייב, מימצא שקיימת סכנה כאמור [...].

יש מהן מן המדינות אשר בהן בטחון המדינה, או קדושת הדת, או הישגי 
וכל כיוצא באלה ערכים מערכים שונים, הריבולוציה וסכנות הקונטררבולוציה, 

מכסים על כל פשע ומכפרים על כל מעשה שנעשה ללא סמכות ובניגוד לחוק 

 

). גם פסיקתו 1992( 17, 6כב  משפטיםמשפטיםמשפטיםמשפטים" 1992-1906יצר "לזכרו של השופט אגרנט מרדכי קרמנ   48
החדשנית של השופט אגרנט בתחום הפלילי הפגינה גישה עצמאית, מחויבות לצדק, גם על חשבון 
שיקולי תועלת, והעמדת האדם במרכז מתוך השקפה ליברלית. כך עשה, למשל, בעת שפיתח את 

כיבוש, הנובע ממחלת נפש - וכן כאשר פיתח את הלכת הדחף שאינו ברעקרון האשמה וביסס אותו, 
  .  11–6, בעמ' שםתחילה בדעת מיעוט. ראו  –

  ).1965( 365) 3פ"ד יט( ,ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישיתראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישיתראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישיתראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית----ירדור נ' יושבירדור נ' יושבירדור נ' יושבירדור נ' יושב 1/65ע"ב    49
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[...]. כל אלה אינן דרכיה של מדינת ישראל: דרכיה דרכי חוק, והחוק ניתן מפי 
   50הכנסת או מכוח הסמכתה המפורשת.

ונות יסוד. יש רק דרך אחת שנית, גישת השופט כהן מדגימה את החשיבות שבעמידה על עקר
הנכונות לשלם עבורה מחיר. בהיעדר  –המחויבות לעקרונות היסוד ולעמוד עליה  להוכיח את

נכונות כזו, המחויבות אינה מחויבות של ממש, אלא מן השפה ולחוץ. אם דוגלים בהשקפה 
יר שסמכות שלטונית לפגוע בזכות של הפרט חייבת להיות מעוגנת בחוק, כיצד ניתן להכ

בסמכות לפסילה של רשימה, הפוגעת בזכות יסוד קריטית להיבחר ולבחור, ללא בסיס חוקי? 
השופט כהן לא חלק על הצורך בסמכות כזו, כשהיא מכוונת כלפי הבוגדים במדינה והמסייעים 
בידי אויביה. ואולם, מתוך נאמנותו לשלטון החוק, הוא סירב לקפיצת הדרך, שאותה נקטו 

ופכם מה שרצוי למה שקיים, ביוצרם יש מאין סמכות מרחיקת לכת כזו, ללא שופטי הרוב, בה
  בניגוד לחוק: –בסיס בחוק, ולמעשה 

אומר מיד שמסכים אני בכל לב שיש הכרח בדבר שתהא נתונה הסמכות בידי גוף 
כלשהו [...] להוציא מן הכנסת כופרים בעיקר שכאלה הבוגדים במדינה 

אין זאת אומרת שסמכות זו אמנם מצויה בידי גוף והמסייעים בידי אויביה. אבל 
כלשהו [...] במדינה אשר בה שולט החוק, אין שוללים זכות מאדם, ויהא הוא 

   51הפושע המסוכן והבוגד הנבזה ביותר, אלא בהתאם לחוק בלבד.

שלישית, פסיקתו של השופט כהן חושפת את ההבדל שבין רוח עצמאית בשיפוט לבין 
הרוח העצמאית בשיפוט מתמקדת בדרך הניתוח המשפטי. דעת המיעוט  52אקטיביזם שיפוטי.

לא הייתה אקטיביסטית. היא נסמכה על נימוק פורמלי של סמכות  ירדורירדורירדורירדורשל השופט כהן בפרשת 
כביטוי לעיקרון של שלטון החוק בשלטון. אף על פי כן, היא ביטאה את רוחו העצמאית של 

ול חבריו, מול השלטון וגורמי הביטחון, מול רוב מ –השופט חיים כהן, שלא היסס לעמוד לבד
תוך שהוא מגשים את אשר כתב: "היחיד המביע את דעתו שלו ללא מורא ופחד, הוא  –הציבור 

השופט הבטוח בעצמו ובצדקתו הממלא את תפקידו כדין, תהא אשר תהא דעת הרבים 
א נקט במרוצת כל לשבחו של בית המשפט העליון שלנו ייאמר שבסוגיה זו הו 53והכרעתם".

השנים, לרבות בהחלטתו פה אחד לבטל החלטות של ועדת הבחירות המרכזית לפני הבחירות 
, גישה עצמאית, שבה היטיב לשמור על ה"שמנת" של הזכות לבחור ולהיבחר גם 19-לכנסת ה

  של המיעוט מפני ה"חתול", שמחויבותו לערכי היסוד של הדמוקרטיה אינה מרשימה.
יאמר: ההבחנה איננה הבחנה פשוטה יחסית בין שופטים עצמאיים יותר האמת ניתנת לה

לשופטים עצמאיים פחות. יש וניתן למצוא אצל אותו שופט, ולעתים באותו עניין עצמו, גילויים 

 

  .382–381 'משם, בע   50
  .379' משם, בע   51
ות השפיטה בישראל בהקשר של אקטיביזם שיפוטי ראו שטרית, לניתוח היסטורי של תרבות עצמא   52

למושג האקטיביזם השיפוטי הגדרות מגוונות. ראו, לדוגמה: אהרון ברק "על השקפת  .8לעיל ה"ש 
מיר ); יצחק ז1993( 475יז עיוני משפט עיוני משפט עיוני משפט עיוני משפט עולם בדבר משפט ושיפוט ואקטיביזם שיפוטי" 

  ).1993( 647יז עיוני משפט עיוני משפט עיוני משפט עיוני משפט "אקטיביזם שיפוטי: החלטה להחליט" 
  ).2009( 356 דת ודיןדת ודיןדת ודיןדת ודיןחיים כהן    53
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של עצמאות ושל היעדרה. כך, למשל, השופט אגרנט עצמו אישר סגירה של עיתון, סמוך 
פת ניתן למצוא בשינוי שחל בעמדתו של הנשיא דוגמה נוס 54."קול העם""קול העם""קול העם""קול העם"להחלטתו בפרשת 

, שמעצרם מו השופט קדמיברק בפרשת החטופים הלבנונים. הנשיא ברק סבר תחילה, והסכים ע
של החטופים הלבנונים נופל בגדר הסמכות למעצר מינהלי ואף מקיים את הדרישות של תכלית 

יך, חרגה משורה ארוכה של השופטת דורנר, שהייתה בדעת מיעוט באותו הל ראויה ומידתיות.
והביעה את דעתה נגד הממסד הביטחוני, שלא  –גם של בית המשפט העליון  –החלטות קודמות 

–לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט 2ניתן להמשיך ולהחזיק בעצורים מכוח סעיף 
ילה הנשיא בכך גילתה עצמאות למופת. הנשיא ברק שינה את דעתו בדיון הנוסף. בכך ג 1979.55

ברק תכונה חשובה של עצמאות הרוח השיפוטית שגם אינה שכיחה במיוחד: מסוגלות לבחינה 
עצמית ביקורתית ומוכנות להודות בטעות. באשר לבחינה העצמית, ציטט הנשיא ברק מדברי 

  על כך אמר הנשיא ברק: עדיף".  אמת –אמת ויציב "נשיא בית המשפט העליון זמורה, שקבע כי 

שלו.  כוחו של בית המשפט העליון לסטות מתקדימיו לענין נאמרו להדברים א
 עם זאת, דברים אלה יפים הם לכל שופט[...]  שאלה זו אינה מתעוררת בפנינו

ושופט, הנאבק עם עצמו, והבודק את פסיקתו שלו. בשעותינו הקשות, כאשר אנו 
האמת  פתחשי הינו עצמנו, כוכב הצפון אשר צריך להדריך אותנו בוחנים את

המובילה להגשמת הצדק בגדרי המשפט. אל לנו להתבצר בדעותינו הקודמות. 
  56להיות נכונים להודות בטעותנו. עלינו

דוגמה הממחישה היטב את הגישה העצמאית הזו היא פסיקת בית המשפט העליון בפרשת 
קע על ר –. נוסף על אומץ הלב שנדרש בפסיקה הזו הוועד הציבורי נגד עינויים בישראלהוועד הציבורי נגד עינויים בישראלהוועד הציבורי נגד עינויים בישראלהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

נדרשה לפסק דין זה רוח עצמאית בניתוח  –מתקפות הטרור שבהן ישראל הייתה ועודנה נתונה 
המציאות ובערעור על ההצדקה של שירות הביטחון הכללי להמשיך במה שהיו לאמתו של דבר 
עינויים. בית המשפט דחה את דברי הממסד הביטחוני בדבר השימוש שהוא עושה בטכניקות 

ממסד הביטחוני טען שטכניקות חקירה מסוימות (כמו כיסוי הראש בשק) החקירה. לדוגמה, ה

 

). על הרקע להחלטה זו ראו 1953( 165פ"ד ז  ,,,,הפניםהפניםהפניםהפנים----חברת "קול העם" בע"מ נ' שרחברת "קול העם" בע"מ נ' שרחברת "קול העם" בע"מ נ' שרחברת "קול העם" בע"מ נ' שר 25/53בג"ץ    54
 98 ,71 חברה משפט ותרבות: שקט, מדברים!חברה משפט ותרבות: שקט, מדברים!חברה משפט ותרבות: שקט, מדברים!חברה משפט ותרבות: שקט, מדברים!דיוקנו של מאבק"  –אורית רוזין "'קול העם' 

  ).2006(מיכאל בירנהק עורך, 
  , 41על האופן שבו החליטה לחרוג מן השורה השיפוטית בעניין זה ראו לויצקי, לעיל ה"ש    55

  .242–241בעמ' 
). 2000( 721) 1, פ"ד נד(פלונים נ' שר הבטחוןפלונים נ' שר הבטחוןפלונים נ' שר הבטחוןפלונים נ' שר הבטחון 7048/97לפסק דינו של הנשיא ברק בדנ"פ  22 'פס   56

). שופטי המיעוט בפרשה 1997( 14, 11כז  משפטיםמשפטיםמשפטיםמשפטיםהשוו לאהרן ברק "על משפט, שיפוט ואמת" 
זו, השופטים מ' חשין, י' טירקל וי' קדמי, גילו גישה מכבדת מדי כלפי הממסד הביטחוני, באופן 
החותר תחת הדמוקרטיה ושלטון החוק. הם הסכימו לגישה הביטחונית שהעניקה לרשות המבצעת 
כוחות וסמכויות כמו הייתה המדינה במלחמה, אך מבלי שכיבדו את הזכויות הכרוכות בכך ומבלי 
שהגנו עליהן. לגישה שיפוטית עצמאית של השופט ברק, שאינה מתייחסת לדעת קהל אלא 

) 3פ"ד מ( ,ברזילי נ' ממשלת ישראלברזילי נ' ממשלת ישראלברזילי נ' ממשלת ישראלברזילי נ' ממשלת ישראל 428/86לעקרונות החוק, ראו גם את דעת המיעוט שלו בבג"ץ 
) ("הסוגיה כולה מסעירה את הציבור, אך לא סערה זו היא המכוונת את דרכנו. אנו 1986( 585, 505

לא הלכי רוח ] ...[ פי עקרונות יסוד משפטיים-פי אמות מידה קונסטיטוציוניות, ועל-פועלים על
  חולפים מכוונים את גישתנו אלא תפיסות יסוד ממלכתיות של קיומנו כמדינה דמוקרטית"). 
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לא נעשו באופן אינהרנטי לשם הוצאת מידע, אלא כדי לבודד את הנחקר מנחקרים אחרים. בית 
המשפט התייחס בפקפוק ובחשדנות לטענות אלה ודחה אותן בסופו של דבר. בית המשפט גם 

ושא לפניו. הוא הסתמך לצורך פסיקתו המחדשת דחה את הגישה של ועדת לנדוי, שעסקה בנ
לאומי ועל המשפט הישראלי, וכך נמנע מהדגשה -בהנמקות המבוססות על המשפט הבין

ועדת לנדוי, לשם השוואה, קיבלה את טענות הממסד  57והבלטה של החדשנות של פסיקתו.
חקירות, וזאת תוך הביטחוני בלי עוררין, "שקיים הכרח בל יגונה, לשימוש באמצעי לחץ פיסי" ב

  58שהיא מציינת שזו הדעה הרווחת "בקרב כמעט כל העוסקים בנושא".
גישה עצמאית ניתן למצוא גם בהחלטותיו של השופט מ' חשין בעתירות נגד הריסת בתי 
מחבלים. השופט חשין עמד על דעתו, בדרך כלל בדעת מיעוט, כי אין סמכות להרוס אלא את 

בכך השמיע השופט, גם אם  59ם של אחרים מבני משפחתו.בית המחבל בלבד, ולא את בית
בדעת מיעוט, את קול שלטון החוק על רקע הדי המלחמה, שבהם, כלשונו, "קולו כקול הפיקולו, 

גישה עצמאית מאפיינת גם את פסק דינו של השופט ג' בך,  60זך וטהור אך נבלע בהמולה".
לאמנת ז'נבה  49סעיף חבל עזה נוגד את בדעת מיעוט, שגירוש תושבים משטחי יהודה, שומרון ו

. היה לשופט בך האומץ לסטות משורה ארוכה של פסקי דין של בית המשפט העליון הרביעית
  61ומדעת הרוב בהרכב שבו ישב, משום שהשתכנע משפטית כי הם טעו בפירוש האמנה.

דגים הנשיאה דורית ביניש המשיכה את מסורת הרוח העצמאית של שופטי ישראל. ניתן לה
זאת בפסק דינה באשר לנוהל ה"אזהרה המוקדמת" או "נוהל שכן", שבמסגרתו נעזרו חיילי 
צה"ל לצורך מעצר של חשודים פלסטינים בתושבים פלסטינים מקומיים. היא פסלה את הנוהל 

לאומי. היא סירבה להתפתות לטיעוני המדינה בדבר "נוהל שכן" -בהיותו נוגד את המשפט הבין
. היא הפגינה גישה ביקורתית ביחס לטיעוני המערכת וראייה נוקבת ומפוכחת של מצומצם וחוקי

המציאות הביטחונית והמשפטית גם יחד. היא היטיבה להסביר שציריו המרכזיים של הנוהל 
לא יעמדו במבחן  –סיכונו -יסודות ההסכמה של התושב המקומי ואי –שהתיימר להיות חוקי 

ישימים". היא השכילה להבין את הפער בין מה שיפה על הנייר המציאות, או כלשונה הם "אינם 
לבין המציאות. בכך גברה על הנטייה לקבל בלא פקפוק את ההנחות העובדתיות של הממסד 

בעמדתה בנושא חוק האזרחות  62הביטחוני, בעיקר כאשר סיכון חיילי צה"ל עומד על הפרק.
פעמיים בעמדת מיעוט, ועמדה על נותרה  2003–והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג

משמר זכותו של האזרח לחיי משפחה במדינתו ועל החובה שלא להפלות לרעה על בסיס 
השתייכותי. היא לא אפשרה לגישה של השגת ביטחון מרבי לעוור את עיניה מלראות את המחיר 
 האמתי שנדרשים לשלם אזרחי ישראל הערבים כדי להשיג תוספת שולית של ביטחון לכל

 

  .31, לעיל ה"ש ועד הציבורי נגד עינויים בישראלועד הציבורי נגד עינויים בישראלועד הציבורי נגד עינויים בישראלועד הציבורי נגד עינויים בישראלהוהוהוהוראו פרשת    57
  .16, בעמ' 21, לעיל ה"ש דוח ועדת לנדוידוח ועדת לנדוידוח ועדת לנדוידוח ועדת לנדוי   58
  ).1994( 352, 338) 5פ"ד מח( ,נזאל נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרוןנזאל נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרוןנזאל נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרוןנזאל נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון 6026/94בג"ץ    59
) 1פ"ד נ( ,סביח נ' האלוף אילן בירן, מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרוןסביח נ' האלוף אילן בירן, מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרוןסביח נ' האלוף אילן בירן, מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרוןסביח נ' האלוף אילן בירן, מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון 1730/96בג"ץ    60

353 ,369 )1996.(  
  .)1988( 4) 2פ"ד מב( ,עפו נ' מפקדת כוחות צה"ל בגדה המערביתעפו נ' מפקדת כוחות צה"ל בגדה המערביתעפו נ' מפקדת כוחות צה"ל בגדה המערביתעפו נ' מפקדת כוחות צה"ל בגדה המערבית 785/87בג"ץ    61
לוף פיקוד מרכז לוף פיקוד מרכז לוף פיקוד מרכז לוף פיקוד מרכז המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' אהמרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' אהמרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' אהמרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' א    ––––עדאלה עדאלה עדאלה עדאלה  3799/02בג"ץ    62

  .)2005( לחוות דעתה של השופטת ד' ביניש 6–5 ', פס67) 3, פ"ד ס(בצה"לבצה"לבצה"לבצה"ל
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תושבי ישראל. היא גם הפגינה יחס ספקני כלפי הטיעון הביטחוני של הרשות. לדבריה, מאז 
", ואף על פי שמצב ה"מעין מלחמה" עודנו קיים, בנהר זרמו רבים מיםנחקק החוק לראשונה "

 הסיכון של אופיו ועל הביטחוני הטיעון תקפותהשינויים הרבים שחלו משפיעים על "

  63".הביטחוני
 פלוניתפלוניתפלוניתפלוניתצמאית של הנשיאה ביניש לא התבטאה רק בתחום הביטחון. בפרשת רוחה הע 

הפגינה השופטת (דאז) ביניש ראייה חברתית רחבה. היא חרגה ממוסכמות משפטיות ישנות, כדי 
  לקבוע הלכה חדשה: 

ענישה גופנית כלפי ילדים, או השפלתם וביזוי כבודם כשיטת חינוך מצד 
חינוכית שאבד -והיא שריד לתפיסה חברתיתהוריהם, פסולה היא מכול וכול, 

נדע כי שימוש מצד הורים בעונשים גופניים או באמצעים  [...]עליה כלח. 
  64המבזים ומשפילים את הילד כשיטת חינוך, הינו אסור בחברתנו כיום.

בדומה לשופט אגרנט ב"קול העם", עשתה זאת השופטת (דאז) ביניש תוך מאמץ מרשים של 
לאומי, גישות משפטיות - יא הסתמכה על מחקרים פסיכולוגיים, המשפט הביןהנמקה מורכבת. ה

במדינות אחרות ופסיקה בסוגיות מקבילות בישראל (למשל באשר למורים, גננות ואנשי חינוך). 
היא לא הסתפקה בקביעת הלכה חדשה. היא השכילה להבין השלכות בלתי רצויות אפשריות של 

אמצעים שונים העומדים לרשות הרשויות כדי למנוע ריבוי של השינוי בהלכה, ולכן הצביעה על 
הליכים פליליים במקום שאין הם מוצדקים או נחוצים. מדובר במהלך הומניסטי מובהק, של 
הרחבת המושג "אדם", בהסתמך על שינוי בגישה החברתית, על ילדים ביחסים שבינם לבין 

ט הישראלי על דרך פיתוח הפוטנציאל השופטת ביניש השכילה לתרום לקידום המשפ 65הוריהם.
יסוד: כבוד האדם וחירותו. כך נהגה בדרך -כינונו של חוק –שהתהווה בעקבות השינוי החוקתי 

אימוץ , בכותבה: "יששכרוביששכרוביששכרוביששכרובשבה אימצה דוקטרינה לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין בפרשת 
י טתנו המשפטית, כדוקטרינה לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין אינה בגדר מהפכה הזרה לשי

היא הבהירה שמדובר בהתפתחות מתבקשת לאור  66אם בגדר התפתחות מתבקשת וצפויה".
להגמיש את נקודת האיזון  –יסוד: כבוד האדם וחירותו -מגמת הפסיקה לאחר חקיקת חוק

  בסוגיה של קבילות ראיות שהושגו שלא כדין.
בו החליטה להצהיר על בטלות ראייה חברתית רחבה הפגינה הנשיאה ביניש גם בפסק דין ש

א(ב) לחוק הבטחת הכנסה. היא החילה בדיקה חוקתית זהה לזכויות חברתיות ולזכויות 9סעיף 
פוליטיות. היא הפגינה בכך גישה חברתית רחבה, אך בד בבד אתה גם שמרה על -אזרחיות

דם הרמוניה בדגם הביקורת החוקתית בישראל. באותו אופן, בניתוח של הזכות לכבוד הא

 

  לפסק דינה של הנשיאה ביניש. 15 ', פס15, לעיל ה"ש זהבה גלאוןזהבה גלאוןזהבה גלאוןזהבה גלאוןראו פרשת    63
). פקודת הנזיקין העניקה הגנה 2000( 186, 145) 1, פ"ד נד(פלונית נ' מדינת ישראלפלונית נ' מדינת ישראלפלונית נ' מדינת ישראלפלונית נ' מדינת ישראל 4596/98ע"פ    64

להורה אשר "ייסר את התובע במידת הנחיצות הסבירה למען ייטיב דרכו", אך השופטת ביניש 
  פסקה כי אין בהגנה הזו כדי לפטור הורה מאחריות פלילית. 

  שינוי דומה התרחש לפני כן ביחס לנשים.   65
יששכרוב נ' התובע הצבאי יששכרוב נ' התובע הצבאי יששכרוב נ' התובע הצבאי יששכרוב נ' התובע הצבאי  5121/98 ביניש בע"פד' לפסק דינה של השופטת (דאז)  49 'פס   66

  .)2006( 461) 1, פ"ד סא(הראשיהראשיהראשיהראשי
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ככוללת בתוכה זכות למינימום של קיום אנושי בכבוד, הסתמכה הנשיאה ביניש על פסיקת בית 
המשפט העליון. גם במקרה זה, עצמאות אל מול טענות סותרות של המדינה אמנם הביאה 
להכרזה על בטלות של הוראת חוק, אך זאת במהלך מינימליסטי ומשכנע ביותר, אגב פיתוח 

  67פט הישראלי.מתבקש של המש

  . האם האופטימיות של תקופת הנאורות מוצדקת?ג

לכאורה הניסיון ההיסטורי מחזק את מצדדי התפיסה האופטימית של הנאורות, באשר לקשר בין 
תלות שיפוטית לרוח עצמאית של שופטים. במשטרים לא דמוקרטיים שבהם לא נהנו -אי

השופטים. לדוגמה, במחצית השנייה תלות, קשה לדבר על רוחם העצמאית של -השופטים מאי
של המאה העשרים, ידוע לשמצה השיפוט במשטרים הקומוניסטיים במזרח אירופה, שזכה 
לכינוי "שיפוט טלפוני" על שום ההוראות הטלפוניות שקיבלו השופטים מגורמי שלטון 

ומר בעניינים שעמדו לפניהם. השופטים לא היו אלא זרועו הארוכה של משטר רודני, וקשה ל
שהפגינו "רוח עצמאית" בהגנה על זכויות הפרט. במילים אחרות, ניכר קשר בין רודנות משטרית 

  לבין פגיעה ביסודות העצמאות השיפוטית וערעור עליהם. 
לא מעטות באשר לתפיסה האופטימית  מבט מעמיק יותר בניסיון ההיסטורי מעורר שאלות

טי גם במשטרים אפלים או לא דמוקרטיים, כמו של הנאורות. ידועים לנו גילויי עוז רוח שיפו
לעתים משטרים לא דמוקרטיים יצרו  68שופטים אחדים במשטר האפרטהייד בדרום אפריקה.

בתי משפט עצמאיים (גם אם חסרי השפעה), ולעתים השופטים בהם גילו רוח עצמאית ושפטו 
ות הם הפגינו רוח תל-זאת ועוד, האומנם בכל המשטרים שבהם זכו השופטים לאי 69לפי חוק.

עצמאית? האם לא היו מקרים שבהם נשבה רוח המשטר בין כותלי בית המשפט אף על פי 
תלות? כפי שמפגינה הסוגיה של התנהגות שופטים בלתי תלויים במשטרים -שהשופטים זכו לאי

וכמו מרבית השופטים בדרום אפריקה  כמו ארצות הברית בתקופת העבדות –בלתי צודקים 
לשופטים יש נטייה לנהוג בהתאם לרוח המשטר הבלתי צודק אף אם הם  –פרטהייד בתקופת הא

במילים אחרות, האם תמיד נחוצה שיחת הטלפון מגורם המשטר כדי  70מכירים בחוסר צדקתו.
שהשופט יפעל לפי רוח המשטר במקום לפי רוח החוקים? בסדרה של מחקרים על שופטי יפן 

וג חוקרים שהשופטים החליטו באופן עקבי לטובת מפלגת לפני כמה עשורים, לדוגמה, הראו ז
השלטון ולא הפגינו רוח עצמאית, וזאת אף על פי שעצמאותם הייתה מעוגנת בחוקה 

 

  ).2012( 782) 1, פ"ד סה(חסן נ' המוסד לביטוח לאומיחסן נ' המוסד לביטוח לאומיחסן נ' המוסד לביטוח לאומיחסן נ' המוסד לביטוח לאומי 10662/04בג"ץ    67
68   Reinhard Zimmermann, The Contribution of Jewish Lawyers to the Administration of 

Justice in South Africa, 29 ISR. L. REV 250, 281 (1995).  
69   Gretchen Helmke and Frances Rosenbluth, Regimes and the Rule of Law: Judicial 

Independence in Comparative Perspective, 12 ANNUAL REVIEW OF POLITICAL SCIENCE 345 

(2009).  
 ,DAVID DYZENHAUS, JUDGING THE JUDGES, JUDGING OURSELVES: TRUTHראו למשל   70

RECONCILIATION AND THE APARTHEID LEGAL ORDER (1998); ROBERT M. COVER, JUSTICE 

ACCUSED: ANTISLAVERY AND THE JUDICIAL PROCESS (1975).  
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גם אם רוח המשטר אינה נושבת דווקא בין  71הדמוקרטית של יפן ושזכו לקביעות במשרתם.
המשפטית בלבד? האם  כותלי בית המשפט, האם תמיד מחליטים השופטים לפי שיקולי השיטה

לא מסתננים, לעתים, לתודעת השופטים שיקולים אחרים הגורעים מרוחה העצמאית של 
  השפיטה? 

ההגות שעוסקת ישירות בנושא העצמאות השיפוטית מטילה ספק בקיומו של קשר הכרחי 
יורה") לבין עצמאות בפועל (או עצמאות -תלות על פי חוק (שמכונה גם עצמאות "דה-בין אי

ההגות התאורטית הצביעה על ההבחנה הקיימת בין הגנות מוסדיות על עצמאות  פקטו").-ה"ד
גורמים כגון תרבות משפטית, מסורת שיפוטית לבין עצמאות ההחלטות השיפוטיות בפועל, ועל 

ההבחנה התאורטית הובילה  72מאשר כללים פורמליים. לא פחות המשפיעים לעתיםומנהגים 
, אשר בחנו בשיטות אמפיריות את שאלת העצמאות בפועל. אחד חוקרים לסדרה של מחקרים

הממצאים שעולה תדיר הוא שבהליכים שיפוטיים המדינה זוכה יותר מאשר צדדים פרטיים. 
מחקרים אמפיריים על בית המשפט העליון בישראל (כמו בארצות הברית) מאששים ממצא 

 –יא מובהקות הקשר הסטטיסטי שאלה אחרת שחוקרים בחנו באופן השוואתי ואמפירי ה 73זה.
תלות השפיטה לבין עצמאות השפיטה -שבין קיומן של הוראות חוק והגנות על אי –אם בכלל 

בפועל. מחקרים שונים העלו תוצאות שונות (וראו עוד על כך להלן), אבל חשוב להזכיר שחלקם 
 74פקטו.- ת דהיורה לבין מדדים של עצמאו-שללו כל קשר סטטיסטי בין מדדים של עצמאות דה

ממצא נוסף שעלה ממחקר אמפירי שנערך לאחרונה מצביע על כך שבניגוד להסדרים האחרים 
תלות, דרכי המינוי וההדחה (במשולב) קשורות סטטיסטית להתנהגות עצמאית של -של אי

שופטים. (קידום אמנם לא נבדק במחקר זה במפורש, אבל ניכר כי הוא נכלל במשתמע 
  עוד נשוב להלן.לממצא זה  75במינוי.)

 

71   J. MARK RAMSEYER & ERIC B. RASMUSEN, MEASURING JUDICIAL INDEPENDENCE: THE 
POLITICAL ECONOMY OF JUDGING IN JAPAN 62–81 (2003); J. Mark Ramseyer and Eric B. 

Rasmusen, Why Are Japanese Judges So Conservative in Politically Charged Cases?, 95 

AM. POL. SCI. REV. 331–344 (2001).  
 Peter H. Russell, Toward a General; 69, לעיל ה"ש Helmke and Rosenbluthראו למשל:    72

Theory of Judicial Independence, in JUDICIAL INDEPENDENCE IN THE AGE OF DEMOCRACY 6 

(Peter H. Russell & David M. O’Brian eds., 2001); Christopher M. Larkins, Judicial 

Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis, 44 AM. J. 

COMP. L. 605 (1996).  
73   Theodore Eisenberg, Talia Fisher and Issi Rosen-Zvi, Israel’s Supreme Court Appellate 

Jurisdiction: An Empirical Study, 96 CORNELL L. REV. 693 (2011) ראו גם יורם שחר ומירון .
 329יג  מחקרי משפטמחקרי משפטמחקרי משפטמחקרי משפטמשפט העליון: ניתוחים כמותיים" גרוס "קבלתן ודחייתן של פניות לבית ה

)1996(.  
74   Ríos-Figueroa and Staton 11, לעיל ה"ש;Erik S. Herron & Kirk A. Randazzo, The 

Relationship between Independence and Judicial Review in Post-Communist Courts, 65 J. 

POLIT. 422 (2003).  
75   James Melton and Tom Ginsburg, Does De Jure Judicial Independence Really Matter? A 

Reevaluation of Explanations for Judicial Independence, 2 JOURNAL OF LAW AND COURTS 

187 (2014).  
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גישה ספקנית נוספת שמערערת על ההנחה האופטימית של הנאורות בדבר קשר פשוט וישיר 
פקטו מדגישה ששופטים מקבלים החלטות באופן -יורה לבין עצמאות דה-בין עצמאות דה

אסטרטגי. היחסים בתוך המוסד השיפוטי והיחסים בין המוסד השיפוטי למוסדות אחרים, או 
המרכיבים המוסדיים שבהם נתון השופט, משפיעים על תהליך קבלת ההחלטות  במילים אחרות

 השיפוטי במובן זה שהשופט מתכנן כיצד להגשים מטרות במסגרת האילוצים המוסדיים.
לדוגמה, שופט עשוי לשנות את החלטתו בעניין חוקתיותו של חוק בהתאם לשאלה אם הוא 

נגד של המחוקק וכיוצא באלה. זו גישה -תגובתיהיה במיעוט או ברוב בהרכב, אם הוא חושש מ
אסטרטגית (שלעתים עושה שימוש בתורת המשחקים), המתמקדת בניסיונות של -מוסדית

-שופטים למקסם את מטרותיהם על רקע אילוצים מוסדיים (פנימיים וחיצוניים) ודינמיקה בין

העליון לבוא  בישראל, ניתן להדגים גישה אסטרטגית במהלכיו של בית המשפט 76אישית.
בלי לבטל את  –בייחוד פלסטינים תושבי השטחים ובעתירות ביטחון  –לקראת העותרים 

החלטת הרשויות בפסק דין. הוא עושה זאת, למשל, באמצעות עידוד הצדדים להגיע להסכמות, 
  77בהעברת אזהרות ואיתותים לרשויות במסגרת הדיון או בהערות אגב.

), Lawrence Baumטים, שהציע החוקר לורנס באום (המסגרת המושגית של מטרות השופ
עשויה לשמש לנו לעזר. לדברי באום, לשופטים, כמו לכל בני האדם, יש מטרות אינהרנטיות 
ומטרות אופרטיביות. מטרותיהם האינהרנטיות הן המטרות שהם מביאים אתם מבית, והן 

יות וכיוצא באלה. מבנה נובעות ממבנה אישיותם, מהחינוך שלהם, מהעדפותיהם האידאולוג
בית המשפט מבחינה מוסדית, לרבות היחסים האסטרטגיים של השופטים, מביאים את 
השופטים לגבש מטרות אופרטיביות. השופט מחליט בהתבסס על המבנה האישיותי שלו 
(המטרות האינהרנטיות שלו) והמטרות האופרטיביות שגיבש בעקבות המצב המוסדי שבו הוא 

ופרטיביות, לדידו של באום, כוללות, באופן בלתי ממצה, את תוכן המדיניות נתון. מטרות א
המשפטית (דיוק משפטי, בהירות משפטית ומדיניות טובה בהתאם להעדפות השופט), את 
מעמד השופט בקרב קהלי בית המשפט, את הקריירה של השופט (להישאר בתפקידו, להתקדם 

החיים בבית המשפט (יחסים טובים בתוך בית  ולהשיג משרה בתום הקריירה השיפוטית), את

 

-SUPREME COURT DECISION הטגיים, ראו לדוגמלמגוון גישות מוסדיות, לרבות ניתוחים אסטר   76

MAKING: NEW INSTITUTIONALIST APPROACHES (Cornell W. Clayton and Howard Gillman eds., 

1999).  
כפי שהראה דוד זכריה, העברת אזהרות לרשות בהערות אגב מאפיינת את החלטות בית המשפט    77

קולו הזך של קולו הזך של קולו הזך של קולו הזך של דוד זכריה     דין לחשוד במעשי טרור. העליון בדיונים בנושא מניעת פגישה בין עורך
). ראו גם יואב דותן "עתירה 2012( 32–29 הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרורהפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרורהפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרורהפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור

). פסק דינה של 1996( 93כ עיוני משפט עיוני משפט עיוני משפט עיוני משפט המשפט הגבוה לצדק" -כללית ופוליטיקה שיפוטית בבית
י עשוי אף הוא להיות דוגמה לגישה אסטרטגית. הנשיאה ביניש בעניין חוקיותו של מתקן מעצר סוד

). כך גם העדפתה 20.1.2011פורסם בנבו, (ח"כ זהבה גלאון נ' שר הביטחון ח"כ זהבה גלאון נ' שר הביטחון ח"כ זהבה גלאון נ' שר הביטחון ח"כ זהבה גלאון נ' שר הביטחון  8102/03ראו בג"ץ 
של הנשיאה ביניש לפרש בצמצום את חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים לעומת ביטולו. ראו 

 329) 4, פ"ד סב(וני נ' מדינת ישראלוני נ' מדינת ישראלוני נ' מדינת ישראלוני נ' מדינת ישראלפלפלפלפל 6659/06לפסק דינה של הנשיאה ביניש בע"פ  11 'פס
)2008.(  
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המשפט, כוח בבית המשפט, עומס שיפוטי, תקציב בית המשפט) ואת תנאי העבודה של השופט 
   78(הכנסה, נוחות).

כיצד ניתן להבטיח שרוח עצמאית תנחה את דרכם של  –כדי לענות על השאלה שבה פתחנו 
של הנאורות. יש לבחון כיצד לעודד את  לא ניתן להסתפק עוד בגישה האופטימית –השופטים 

הרוח העצמאית של שופטים בשים לב למטרותיהם האישיות ולצמצום ההשפעות המבניות 
הפוגעות בעצמאות רוחו של השופט. בחלק הבא והאחרון של מאמר זה נציג מחשבות ראשונות, 

  בלתי ממצות, על דרכים שעשויות לעודד את הרוח העצמאית בקרב השופטים.

  מחשבות על קידום רוח עצמאית בשפיטה בישראל .ד

עוד לפני שאנחנו באים אל הרוח, יש להידרש לשאלת החומר, כלומר המסגרת הפורמלית 
שבתוכה מתפקדת הרשות השופטת: כינון תשתית חוקתית משוריינת ויציבה לרשות השופטת, 

לבחירת שופטים)  לרבות דרכים לבחירת שופטים (כדי למנוע את שבירותו של הרכב הוועדה
וסמכויות בתי המשפט, דרוש על מנת להבטיח את עצמאות השפיטה. חיוני להסיר מן השולחן 
אווירה של איומים, שפגיעתה רעה הן בעצמאות והן באמון הציבור בעצמאות. אין דרך ממשית 
למנוע קו חשיבה ופעולה אסטרטגי של שופטים, ההופכים את החשש מפני פגיעה במערכת 

התערבות בהחלטת הרשות מקום שבו התערבות כזו נדרשת, פרט לסילוק היסוד -ל של אילשיקו
לחשש. דיבורים יפים על הצורך להתגבר על חששות כאלה אינם יכולים להועיל. רק בהתקיים 
בסיס חוקתי כזה, ניתן יהיה לומר בביטחון ש"יש לו כיסוי" במציאות, כי אל לו לשופט להעסיק 

והכוונה לאמון המצטבר, היציב, להבדיל  –מון הציבור במערכת השפיטה את דעתו בסוגיית א
   79מהאמון הרגעי, השוטף, המשתנה לבקרים.

כאמור, העצמאות ברמה המוסדית והאישית היא, בראש ובראשונה, עצמאות מול המערכת 
הפוליטית ומול הרשות המבצעת. פגם יסודי בשיטה שלנו הוא שלשר המשפטים סמכויות 

במישרין לקריירות שיפוטיות, לעתים בהסכמתו של נשיא בית המשפט העליון  הנוגעות
ולפעמים בלעדיה. הדברים אמורים במינוי נשיאי בתי המשפט וסגניהם (בהסכמת נשיא בית 
המשפט העליון), בהעברת שופטים בין בתי משפט (בהסכמת הנשיא), במינוי שופטים לגופים 

הנשיא ולעתים תכופות בלא הסכמתו) ועוד. לעובדה מחוץ למערכת המשפט (לעתים בהסכמת 
יש השפעה  –שר המשפטים  –שהקריירה של שופטים נתונה להתערבות של גורם פוליטי 

פוטנציאלית על המטרות האופרטיביות של שופטים. שופטים עלולים לשאוף לשאת חן בעיני 
בעניינם. הדברים  שר המשפטים בהחלטותיהם, כדי שהלה ירצה בטובתם בעת שיבוא להחליט

חמורים במיוחד כאשר מדובר במינויים מחוץ למערכת בתי המשפט. לרוב אין צורך בהסכמתו 
של נשיא בית המשפט העליון, ולמינויים כאלה עלולה להיות השפעה על השופטים. מסוכן 
 להמשיך ולאפשר לגורמים פוליטיים לשלוט בלי מגבלה במינויים מסוג זה. נוסף על כך, אין זה

 

78   LAWRENCE BAUM, THE PUZZLE OF JUDICIAL BEHAVIOR 13–19 (1997).  
  ).2011( 444, 383 ספר גבריאל בךספר גבריאל בךספר גבריאל בךספר גבריאל בךהשוו: יצחק זמיר "הביקורת השיפוטית על המינהל הציבורי"    79
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ראוי שהניהול השוטף של הרשות השופטת יהיה נתון בידיו של מנהל שאחראי, פורמלית 
  80לפחות, בפני שר המשפטים.

חשיבות מיוחדת נודעת להבטחת עצמאותו של בית המשפט העליון. כמוסד העומד בראש 
המערכת, השאלה אם תשרה על המערכת רוח חופשית ועצמאית מוכתבת במידה רבה על ידי 

ושבת מבית המשפט העליון. ככל שניתן להבטיח ששופטי בית המשפט העליון אינם הרוח שנ
עוסקים בחשיבה אסטרטגית על קידום אישי התלוי בשלטון, כך ייטב. מכאן הצורך לשמר את 
המסורת של בחירת נשיא בית המשפט העליון לפי "סניוריטי", שרק היא יכולה לגרום לכך שאין 

ך לשאת חן בעיני איש. אשר לתפקידים הפתוחים לשופטים לאחר תחרות על התפקיד ואין צור
ראוי לשופטים להימנע  –פרישתם התלויים בשלטון (מבקר המדינה, נציב תלונות השופטים) 

  מהתמודדות עליהם.
כאמור, ניתן ללמוד מן המחקר כי מתקיים לפחות קשר סטטיסטי בין בחירת השופטים 

עצמאות הרוח של השופטים. מתבקשות מכך מסקנות  והדחתם, כנראה לרבות קידומם, לבין
אחדות לעניין בחירתם וקידומם של שופטים. כאמור, יש להבטיח שלא תהיה פוליטיזציה של 
הליכי הבחירה והקידום של שופטים. בבחירה של שופטים יש לבחון את תנאי ההיתכנות 

ביטחון עצמי (כפי  81;לעצמאות של רוח השופט: מחויבות לערכי היסוד של השיטה המשפטית
שצוטט כבר השופט חיים כהן, "היחיד המביע את דעתו שלו ללא מורא ופחד, הוא השופט 

); 82הבטוח בעצמו ובצדקתו הממלא את תפקידו כדין, תהא אשר תהא דעת הרבים והכרעתם"
כושר לביקורת ולרפלקסיה עצמית; עמידה על עקרונות. בקידום של שופטים, ראוי ששאלת 

של הרוח השיפוטית תקבל מקום של כבוד וכי זה יהיה גם המסר המוקרן לכלל  עצמאותה
המערכת. המערכת זקוקה לשופטים שאינם רק יעילים, בקיאים בדין, בעלי כושר ניתוח משפטי 
משובח, מבחינים בין עיקר לטפל וממהרים לתפוש את השור בקרניו, מיישמים את הדין על 

רות. היא זקוקה לשופטים שהם, נוסף על כל אלה, גם בעלי העובדות בשום שכל, בדיוק ובבהי
רוח עצמאית. לשם יישום גישה זו ניתן, למשל, לבחון בפסיקתם עד כמה היא מביאה לידי ביטוי 
מימוש של פוטנציאל לחידוש המשפט וקידומו, ובין השאר יחסם לחקיקה מנדטורית שנקודת 

שחולל כינונם של חוקי היסוד שעניינם  המוצא שלה אינה דמוקרטית ולשינוי בשיטה שלנו
זכויות האדם. יש מקום לבחון גם את מידת מחויבותם לצדק ואת רגישותם לעוול. גם כאשר אין 
מנוס מיישומו ואכיפתו של חוק שאינו צודק, יש דרכים מדרכים שונות לעשות כן. בבחירה בין 

עוול, בין בעלי רוח עצמאית לבין הדרכים השונות ניתן להבחין בין רגישים לעוול לבין קהים ל
  מי שאינם כאלה.

 

והחשיבות של קידום ראל בדרכי הניהול של בתי המשפט בישבעייתיות ה לניתוח מפורט יותר של   80
ממונים על הצדק: רפורמות ברשות ממונים על הצדק: רפורמות ברשות ממונים על הצדק: רפורמות ברשות ממונים על הצדק: רפורמות ברשות ראו: גיא לוריא בהנחיית מרדכי קרמניצר  בתחום זה רפורמה

  ).2011(השופטת וברשויות התביעה השופטת וברשויות התביעה השופטת וברשויות התביעה השופטת וברשויות התביעה 
כמו התבטאויות סקסיסטיות של שופטים.  ,מחויבות כזו צפויות גם תקלות מביכות היעדרב   81

בהשוואה לעמדות סקסיסטיות מוסוות  ,לטפל בהן בשל היכולת והתבטאויות אלה הן הרע במיעוט
  אבל משפיעות.

  .53ראו לעיל ה"ש    82
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מאחר שעריכת דין באופן כללי איננה מעודדת במיוחד לחשיבה עצמאית, יש מקום לגוון את 
שורות השופטים בערכאות השונות במי שהתנסו בעשייה מקצועית המעודדת עצמאות 

טיח כי ניתן שיקוף חשיבתית, למשל בפעילות אקדמית. במינוי לבית המשפט העליון יש להב
חברתי במיוחד ודווקא למיעוטים החלשים. אין, בסופו של חשבון, דרך שמבטיחה טוב יותר 
שקולן של קבוצות המיעוט, ובאמצעותו תפיסותיהן ורגישויותיהן, יישמע מעל במת השפיטה, 

 שהרוב יאותגר מבית בנוגע לתפיסותיו, ולעתים היעדר רגישותו המספקת, –וחשוב לא פחות 
    83למצבו של המיעוט.

אפשרויות הקידום במערכת השפיטה מוגבלות, ולכן חשוב שבכל שינוי תפקיד שיש בו 
קידום, לרבות קידום מינהלי למשרת סגן נשיא או נשיא, יובא בחשבון, בצד כישורים אחרים, 

  כמו דיוק ובהירות בניתוח המשפטי וכישורים מינהליים, גם המרכיב של עצמאות הרוח.
למזער ככל שרק ניתן חשיבה אסטרטגית שנגרמת על ידי תלות השופט בממונים  ראוי

המינהליים עליו ותכליתה להבטיח את תנאי עבודתו ואת כל הקשור לתנאי שירות במובן הרחב. 
הדרך לעשות זאת פשוטה יחסית. יש להבטיח שהשופטים נהנים מתנאי שירות שוויוניים, לרבות 

הם. במקרים של בקשות מיוחדות של שופטים שהטיפול בהן בהיבט של העומס המוטל עלי
דורש הפעלה של שיקול דעת, יש לחתור לכך שהטיפול בהן ייעשה בהתאם לאמות מידה 
כלליות וידועות. רצוי שהן אמות המידה והן ההחלטה בבקשה אינדיווידואלית לא תהיה בידי 

רות על ידי מועצת שופטים נושא משרה יחיד. אמות המידה הכלליות צריכות להיות מאוש
(מועצה של שופטים שתורכב משופטים נבחרים ומשופטים שיכהנו מתוקף תפקידיהם, נשיאי 
בתי משפט וכיוצא באלה, כדוגמת המועצה שכיהנה בישראל בסוף שנות השמונים, בתקופתו 
 של נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר) או מועצת הרשות השופטת (מועצה שתורכב מנציגי

רשויות שונות ומנציגי ציבור, כדוגמת הוועדה לבחירת שופטים, אשר במקומות רבים בעולם 
מקבלת סמכויות רבות בניהול הרשות השופטת). הדיון וההחלטה בבקשה של שופט ראוי 

  שיתקיימו בפני ועדה שנבחרת על ידי מועצת השופטים או מועצת הרשות השופטת.
יכול להיעשות במסגרות שונות: בהשתלמויות  עידוד של חשיבה ביקורתית ועצמאית

השופטים, במפגשי שופטים, במפגשי שופטים עם מבקריהם, בשבתונים וכן בהוראה אקדמית, 
שאותה יש לעודד בשל הפוטנציאל המובהק שלה לעודד חשיבה כזו, במיוחד כאשר אין מדובר 

  84רק בהוראת יחיד פרונטלית ותו לא.
יתר המוטל על -ין עידוד רוח עצמאית בשפיטה לבין עומסמטבע הדברים, יש יחס הפוך ב

השופטים. קשה מאוד לצפות משופט הכורע תחת נטל תיקיו, שאינו מצליח להרים ראש מעל 
למים, שרוחו תינשא אל על. התמודדות עם בעיית העומס היא צו השעה, גם מן הבחינה הזו. 

שחלק לא מבוטל מהתיקים שהוא בייחוד בולט הצורך בכך כשמדובר בבית המשפט העליון, 

 

 307 טזמשפט וממשל משפט וממשל משפט וממשל משפט וממשל גיא לוריא "מינוי שופטים ערבים לבתי המשפט בישראל"  למשל ראו   83
  ).2003( 357ח  המשפטהמשפטהמשפטהמשפטידה" ); שמעון שטרית "תהליך מינוי שופטים: הליכים ואמות מ2014(

יש ערך מיוחד להוראה משותפת עם איש אקדמיה, למפגשים עם חברי הסגל, לשיח עם    84
  הסטודנטים.
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עוסק בהם הם תיקים של ערעור בזכות מבית המשפט המחוזי כערכאה דיונית, ביניהם תיקים 
רבים שאינם מעוררים שאלות משפטיות משמעותיות ושאין סיבה ממשית שיידונו בפני ערכאת 

של  ערעורים עליונה. הצעה להקים ערכאת ערעור נוספת מעל למחוזי מצויה על שולחנה
  קידומה איננו עוינות כלפי בית המשפט העליון. -יש לקוות שהטעם לאי 85המערכת זה זמן.

אין אנו עוסקים בסוגיה של עצמאות הרוח השיפוטית מתוך גישה נאיבית. בסופו של דבר יש 
מוסדיות, המקצועיות -תפקיד מכריע לאישיות השופט ולמערכת הציפיות החברתיות, הפנים

שהשופט מפענח אותן. על שני הגורמים האלה קשה מאוד להשפיע. משפיעים והציבוריות, כפי 
כאן נתונים חברתיים כוללים: עד כמה, באופן כללי, רואה החברה בעין יפה עצמאות 
מחשבתית? האם מערכות החינוך מעודדות עצמאות מחשבתית? אלה נמצאים מחוץ לדיוננו. 

טי. החינוך המשפטי יכול וצריך לעודד לעומת זאת, נרשה לעצמנו להתייחס לחינוך המשפ
אוניברסיטאיות ובחינות -לעצמאות מחשבתית. ראוי לבחון עד כמה מערכת הבחינות הפנים

הלשכה מעודדות חשיבה כזו, ועד כמה האידאל של חשיבה עצמאית משותף לכלל המוסדות 
לבד שאין לה המקנים חינוך משפטי. בייחוד יש להיזהר בהקשר זה מרטוריקה ריקה, שלא זו ב

  כיסוי, אלא שה"כיסוי" מפריך אותה.
ולמרות זאת, אין לשלול מראש את הסיכוי להשפיע, ולו גם באופן נקודתי, על הרחבת 
האופק של העצמאות בתיק ספציפי. ניתן לשאוב עידוד מכך שהשופטים השונים אינם עקביים 

פעם מחדש. לעותרים במידת עצמאותם שלהם. שאלת העצמאות המחשבתית נפתחת אפוא בכל 
בתיק מסוים נגד פגיעה בזכות יסוד יש יכולת להשפיע על תנאי ההיתכנות לחשיבה עצמאית: 
האתגר שלהם קשה במיוחד מקום שבו נדרשת מידה לא מעטה של דמיון אנושי כדי לעמוד על 
מלוא משמעותה של הפגיעה בזכות, ובמיוחד כאשר הם מייצגים אדם שמחוץ למעגל האמפתיה 

השופט. הדרך להצלחה בעתירה כזו חייבת לעבור דרך פעולה של הכשרת לבבות ושל  של
התגברות על מחסום רגשי. עליהם לחשוב על דרכים יצירתיות לשם התגברות על הקושי הזה. 
אין תחליף לתצהירים מפורטים, שבהם מתארים קרבנות הפגיעה את משמעות הפגיעה, את 

ן לגייס את מכמני היצירה האנושית, מה שעשוי לספק תחושותיהם ורגשותיהם. לעתים נית
הספרות, התיאטרון, האמנויות הפלסטיות והקולנוע. מקום שבו הסוגיה  –המחשה קולעת 

פשוט של בית -דורשת מומחיות מיוחדת, הדרך להצלחה עשויה להיות מותנית בשכנוע הלא
  המשפט לשמוע גם מומחים אחרים מאלה שהמדינה נזקקה להם.

סורת של עצמאות שעליה עמדנו לעיל היא כלי שאין לזלזל בו כבסיס חינוכי, כתשתית גם המ
רוחנית, לחוליות נוספות בשלשלת. דורית ביניש תהיה אחת מדמויות המופת לעצמאותה של 
רוח השפיטה, שעליה יתחנכו, כך יש לקוות, דורות של משפטנים ושופטים בישראל לעתיד 

  לבוא.
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בקש להעיר שתי הערות: עצמאות מהותית, כזו של רוח השופטים, נדרשת לא רק לסיום, נ
לעצמה. היא נדרשת גם כדי שהציבור ישתכנע שרוחם של השופטים הנה עצמאית, ובריבו של 

אין הם מכירים פנים לרשות. אמון זה של האזרחים נדרש כתנאי לנכונותו  –האזרח עם הרשות 
לסמוך באופן  וא נדרש גם כדי שהאזרחיות והאזרחים יוכלושל האזרח לעתור לבית המשפט. ה

מבוסס על כך שהם חיים במדינה שבה שליט החוק, והיא מחויבת לזכויות היחיד והמיעוטים. 
פעילות שיפוטית כזו יוצרת סיכוי שהציבור יגן על בית המשפט כאשר השלטון יבקש לפגוע בו. 

החלטה שלטונית שהיה מקום  איר על כנּההפועל היוצא הוא שכאשר בית המשפט מחליט להש
לבטלה משיקולים ענייניים, מתוך דאגה מפני פגיעה בסמכותו או באמון הציבור (או חלקו) בו, 
יש לכך מחיר גם בצד האחר. אמון הציבור בענייניותה של השפיטה ובעצמאותה עלול להיפגע, 

. התוצאה היא שיש כאן הפגיעה עלולה להיות ארוכת טווח –ולפי טיב הנושא וחשיבותו 
שיקולים המאזנים ומנטרלים זה את זה. מוטב אפוא שבית המשפט יימנע משיקולים אסטרטגיים 

  מסוג זה, גם כאשר הם ארוכי טווח. ערים אנו לכך שזו ציפייה שקשה לעמוד בה.
גם היום יש טעם בדברי המילטון על הקשר שבין עצמאות הרשות השופטת לבין חולשתה 

יות השלטון האחרות. כאמור, חולשה זו בולטת במיוחד בישראל, בהיעדר עיגון ביחס לרשו
חוקתי לעצמאות מערכת השפיטה, בשל האיומים עליה ומשום שהשלטון נמנע לעתים מלכבד 
החלטות של בית המשפט. החולשה היא כוח כאשר בית המשפט מעגן את פסיקתו בערכי היסוד 

 86מכבד את קוראי פסקיו בהנמקה קצרה וקולעת.של השיטה, תוך שהוא מכבד את החוק ו
פרשנות תכליתית מובהקת, כזו המייחסת רק חשיבות מזערית ללשון החוק הפשוטה, כשהיא 
הפרשנות הדומיננטית והיא משתרעת על פני כל תחומי המשפט, עלולה ליצור רושם של היעדר 

עולה על תועלתה.  יתר לרשות השופטת. אפשר לכן שנזקּה-כבוד מספיק לחוק ושל עוצמת
מוטב לצמצם את "חזית היריבות" מול הרשויות האחרות, במיוחד הרשות המחוקקת, ולא 

  לא תפסת". –. היקף נרחב מדי של החזית עלול להיות בבחינת "תפסת מרובה להרחיבּה
אין לה מקום כלל. בתוך פסקי  –יש להישמר גם מפני רטוריקה כוחנית. מחוץ לפסקי הדין 

יך להתקיים יחס הדוק בין תוצאת הפסק לבין הרטוריקה המובילה אליה. רטוריקה צר –הדין 
היא פוגעת בדימוי של בית המשפט כמוסד  –גבוהה שאין לה כיסוי תוצאתי גורמת נזק כפול 

חלש, ומעניקה סיבה או תירוץ לפגוע בו. היא פוגעת באמון הציבור ביושרה של הפסיקה. היא 
שסופן תסכול. בית המשפט צריך להסתפק במה שהוא יכול "לספק". יתר -עלולה ליצור ציפיות

  בהתערבות מנומקת ויפה שלו, כאשר זו דרושה ומוצדקת, ולא בדיבורים רמים. –כוחו 
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