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  ?מיהו השופט -  מבוא

הרוח , בתחומי מדעי המשפט, שאלה המטרידה ומעסיקה דורות של חוקרים זוהי ?מיהו השופט 

גורלם של , וכיצד קבלו את הכוח לחרוץ לשבט או לחסד, מיהם אותם מורמים מעם. והחברה

גון את מאתר הארכיצד ? אילו תכונות נדרשות לתפקיד, וכיצד קובע הארגון בו הם פועלים? אנשים

, כיצד מכשירים? כיצד ממיינים ובוחרים מתוכם את המתאימים ביותר? המועמדים לתפקיד

אילו מערכות בקרה והערכה מופעלות על השופטים ודרך ? ומאמנים אותם לאחר שנבחרו, מדריכים

למי פונים השופטים בעת  :וכיצד מעניק הארגון תמיכה לשופטים במילוי תפקידם ?תפקודם

או ? כשהמצב אינו ברור ועולות שאלות הדורשות הבהרה וליבון, בעניין תלוי ועומד(עוץ זקקים ליינש

האם החינוך המשפטי מעניק מספיק כלים כדי להפוך ?  )כאשר הם מתמודדים עם קושי אישי

הן מוקד , שאלות ממין אלו? כללית או ספציפית, או שמא נדרשת הכשרה נוספת, "שופט מקצועי"ל

  .המחקר להלן

מיהם יוצרי הדין במקומותינו " ?מיהו שופט"שאלת המחקר בעבודה זו היא ניסיון להבין             

כיצד ? ריקעם והכשרתם, מיהם השופטים, דהיינו. ותחת אילו מגבלות על שיקול דעתם הם פועלים

כיצד מעבירה המערכת אליהם את מדיניות . מאמנת אותם וחונכת אותם, בוחרת אותם המערכת

ועד כמה הם מודעים לאפשרות שגורמים חוץ משפטיים ? כיצד הם מגיעים לכלל החלטה? הענישה

, אהדה או שנאה למי מהצדדים, שיקולי קידום וכדומה וגורמים אישיותיים כגון, דעת קהל, כגון

כמו למשל האפשרות (  משפיעים בפועל על קבלת החלטותיהם' בוידעות קדומות וכ, עיוותי תפיסה

? )מצב ואישיות, סביבה, ובדות ואת העבריין יכולה להיות מושפעת מגורמי תפיסהשהבנתם את הע

  ?ואיזו תמיכה מעניקה להם מערכת בתי המשפט

זוהי נקודת המבט של השופטים  –נקודת המבט שננקטה במחקר זה טרם הוצגה עד כה             

הם ההחלטה מתקבלת  את הדרכים ב, את תפקידם, תפיסת שופטים את המערכת ותפקודה. עצמם

זהו ניסיון להרים . במערכת ובממלאי התפקידים בה, ואת השינויים והשיפורים שהיו חפצים לראות

אותם אנשים החורצים גורלות ומעצבים לעיתים   -המכסה את השופטים , לפחות חלק מהמסך

  . באמצעות ההחלטה השיפוטית, נורמות ודרכי התנהגות

הסביבה : מתרחשת בשני מישוריםכ, ת השיפוטיתניתן לנתח את קבלת ההחלטו   

. ואישיותו הייחודית הפועלת בתוך אותה סביבה, החברתית ארגונית שבה מוצב השופט

הדיון להלן . מעצבת הן את השופט והן את ההחלטות שהוא מקבל, האינטראקציה בין השתים

אפיונים  קיימיםהאם , כלומר. באינטראקציות ביניהם ובתרומתם לשיפוט, הללויעסוק במישורים 
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וכיצד ? האם אפיונים אלו מושפעים מהמערכת הארגונית שבתוכה הוא פועל? המייחדים את השופט

  ?מעצבת המערכת את השופט כך שיתאים לתפקד בתוכה
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  על ארגונים

שבמושגים סוציולוגיים , היא מערכת בתי המשפט, שבה מוצב השופט הסביבה החברתית ארגונית

הפועלים באינטראקציה , א מבנה חברתי של יחידיםוה, ארגון פורמאלי ."ורמאליארגון פ" מכונה

, סמכויות, ברורה וקבועה הקובעת נהלים, וזאת בתוך מסגרת מוגדרת, להשגת מטרות מסוימות

 .)  ( Hall,1972כל מוסדות הממשל הם ארגונים פורמאליים. כפיפויות ושיטות להשגת אותה מטרה

עומד נשיא בית המשפט העליון כשלצידו מנהל בתי המשפט  המשפט מערכת בתי בראש ארגון

להחלטות בית  בשיקול דעתם בתי המשפט המחוזיים כפופים. בדרגת נשיא בית משפט מחוזי

פקוד המנהלי של בית המשפט תנשיא האחראי ל ,בנפרד כאשר לכל אחד מהם, המשפט העליון

להחלטות בתי  בשיקול דעתם הכפופים שלוםתחת בתי המשפט המחוזיים מצויים בתי משפט ה. שלו

למעט בתי משפט השלום בערי השדה (וגם בראשם נשיא , ובית המשפט העליון המשפט המחוזיים

  . )2004, שטרית) (שעליהם מפקח סגן נשיא הכפוף לנשיא בית המשפט השלום במחוזו

בהן יושגו  בטיפולוגיה של ארגונים ובדרכים , מדעי החברה עסקו רבות בשאלות הארגון

סבר כי  , מראשוני העוסקים בתחום) Weber 1922/1947(ובר . מטרות הארגון בצורה המיטבית

. הסיבה להתפתחות הארגון הביורוקראטי הייתה עדיפותו מול כל צורה אחרת של ארגון חברתי

 מניעת, ציות קפדני, אחדות, שמירת סוד, המשכיות, ידע החוק, משמעיות-חד, מהירות, דייקנות

 ,לתפיסתו. מובאות לרמה אופטימאלית במינהל הביורוקראטי כל אלו -חיכוכים וחסכון בעלויות

את , הביורוקרטיה נושאת בחובה. הביורוקרטיה המאומנת עדיפה על פני כל צורת מינהל אחרת

בהתאם לשיקולים , האפשרות הטובה ביותר למימוש עיקרון ההתמחות בפונקציות מנהליות

 :הטיפוס האידיאלי של ארגון בירוקראטי מאופיין ב. וריםאובייקטיביים טה

  ;דרגה גבוהה של התמחות •

 ;מבנה מדרגי מוגדר של סמכויות ותפקידים •

 ;יחסים תפקודיים בלתי אישיים בין חברי הארגון •

 ;וקידומו לאור מבחני ביצוע, אדם על בסיס כישורים וידע טכני-גיוס כוח •

 .פרטיהפרדה גמורה של הרכוש הארגוני מזה ה •

  כשלים יםקייממשום ש, במציאות כלשונה אינה מתקיימת התפיסה האידיאולוגית הטהורהאולם 

, קשיי תקשורת בין מומחים מתחומים שונים: כמו למשל ,  במבנה הארגוני הפורמאלי יםלא מעט

פערים בין הידע של בכירים בארגון ובין זה , קשיים בהסתגלות למצבים משתנים שלא הוגדרו מראש

, אימפרסונאליות, הצמדות יתר לכללים ולתקנות עד כדי אבדן המטרות האמיתיות, של המבצעים
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 (Parkinson,1987)ראוי להזכיר גם את חוקי פרקינסון ). 1976, בלאו וסקוט(חוסר גמישות 

הטוען  (Bloch,1978)חוק מרפי , המדברים על התנפחות הארגון באופן לא פרופורציונאלי לתפוקתו

והעיקרון הפיטרי לפיו אנשים מתקדמים בארגון מעבר , "אכן משתבש ,דבר שעלול להשתבשכל "כי 

נטען כי ארגונים משנים , יתר על כן). Peter & Hull,1970(עד לדרגת חוסר הכישרון , לשיא יכולתם

, לאורך השנים את מטרותיהן המוצהרות והופכים את מטרת הישרדות הארגון ושמירת המשך קיומו

  ).(Yuchtman & Seashore,1967   לעיתים על חשבון המטרות המוצהרות .על שלהםלמטרת ה

המפעיל כוחות ולחצים על , הינו בעל דינאמיקה משלו, הארגון החברתי הפורמאלי  

תקנות וכללים שיתוו , ככזה זקוק הארגון למערכת חוקים. החברים בו על מנת שיתפקדו בהרמוניה

ת המטרות שיש להשיגן ואת הנורמות והסטנדרטים לאורן יש א, את דרכי הפעולה המותרות בו

או אפילו לפעילויות הנוגדות , עלול הארגון לגלוש לאנרכיה ולפעילות חסרת כוון, ללא כל אלו. לנהוג

  .את מטרות הארגון

להבטחת , ואכן מרבית הארגונים הפורמאליים מקיימים מערכות פיקוח ובקרה שונות   

שיטת , לאחרונה הפכה מקובלת במדעי הניהול. ) Hall,1972( צוי והראויבכוון הר, ההליכה בתלם

שליטה נורמטיבית היא היכולת להפעיל את יחידי הארגון בדרך ". שליטה נורמטיבית"פיקוח הקרויה 

כך שיעדי הארגון והשגתם יהפכו לחלק , באמצעות עיצוב תפקידי החברים בארגון, הנכונה

ם עצמם לגורם המפקח העיקרי יחידיבדרך זו הופכים ה –חידיו אינטגראלי מתחושת העצמי של י

היא כנראה דרך פיקוח " שליטה נורמטיבית", בשל העצמאות ואי התלות השיפוטית). 2000, קונדה(

  .הטובה ביותר עבור מערכת המשפט

ליישמן ולהגיב בהתאם לשינויים , כדי שארגון יוכל להגשים את מטרותיו, בנוסף  

תרבות שמדעני . נדרשות סביבה ואוירה תומכות או תרבות מתאימה, לבקרים המתרחשים חדשות

שעלה במדעי המנהל , יישומי-זהו שם כולל לתחום תיאורטי ומעשי". תרבות ארגונית"המנהל מכנים 

והפך , כנגזרת משיטות הניהול היפניות 20-של המאה ה 80-ובפסיכולוגיה הארגונית מאז שנות ה

  ). 2004, רז( ים אלותחוממאז לזרם מרכזי ב

ונורמות התנהגותיות , ערכים, תרבות ארגונית הינה מסגרת קוגניטיבית המכילה עמדות  

, הלקוחות, אשר כל חברי הארגון שותפים לה  ואשר שולטת באינטראקציות בין חברי הארגון

להיות  עמדות ונורמות אלו נקבעו הם נוטים ,ברגע שערכים. ואנשים אחרים מחוץ לארגון, הספקים

 -  ערכים טרמינליים. בכל תרבות ארגונית קיימים שני סוגי ערכים. יחסית יציבים וקבועים לאורך זמן

, יציבות, ערכים אלו יכולים להיות מצוינות. שהם התוצאות הישירות שאותם רוצה הארגון להשיג

רים את דרכי המגדי - סוג שני הם ערכים אינסטרומנטאליים.  'בויחסכנות וכ, חדשנות, רווחיות
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ערכים כאלה יכולים להיות עבודה .  ההתנהגות הרצויה שתעזור להשיג את הערכים הטרמינליים

מורכבת מתוצאה , תרבות ארגונית אם כן. 'בויכיבוד מסורת וסמכות וכ, שמרנות וזהירות, קשה

לסייע באופן אידיאלי הערכים האינסטרומנטאליים צריכים . סופית רצויה ומצורת התנהגות מצופה

ערכים טרמינליים באים לידי ביטוי במטרה המוצהרת של הארגון . בהשגת הערכים הטרמינליים

מהערכים הטרמינליים ניתן להסיק מהם הערכים . דהיינו במדיניותו, וביעדים הרשמיים שלו

ופרוצדורות עבודה ספציפיות , חוקים, האינסטרומנטאליים ואז הארגון מפתח נורמות ספציפיות

  .)2004, רז( ת לידי ביטוי את הערכים האינסטרומנטאלייםשמביאו

בהנעת , מדגישה חזור והדגש את חשיבות התרבות, הספרות העוסקת ביעילות ארגונית  

אם כי לא בהכרח , לפיכך תנאי הכרחי. הנכסים האינטלקטואליים של הארגון והפקת המרב מהם

היות והנכס ). et al, 2004) Ashkanasyלהצלחה ארגונית הוא תרבות ארגונית מתאימה , מספיק

חיוני , הרי שעל מנת להניעו ולקבל את המיטב, "הון האנושי"העיקרי של מערכת המשפט הוא ה

  .למערכת ליצור תרבות ארגונית מתאימה

גישה  פונקציונאלית , ביניהם. קיימים מספר כיוונים לעיון ומחקר של תרבות ארגונית  

, תעמולה, באמצעות חינוך, להעברת דפוסים נורמות וערכים הרואה בתרבות הארגונית אמצעי

גישה אחרת . גישה זו מניחה קיום קונצנזוס ערכים בתרבות והמשכיות בין דורית. סיסמאות וטקסים

, ורואה תרבות ארגונית כמכלול הפעילות החברתית -נוקטת בהיבט של אינטראקציה סימבולית 

פעילויות התורמות להבניה החברתית של מציאות , וןבין חברי הארג, הסמלית והסובייקטיבית

  ).Martin,1992; Alveson,2002; Schein,2004(ארגונית מסוימת 

בעבודה זו אנתח את התרבות הארגונית של מערכת המשפט מזווית הראיה של  הגישות   

ת אחת גישות אלו רואות את הארגון לא כישו.  הנובעות מתפיסת הקונפליקט החברתי, הביקורתיות

, בין הקבוצות השונות. אלא כאוסף של קבוצות ומעמדות שיש ביניהן יחסי כוח וסטאטוס, מלוכדת

שיתוף הפעולה . מעמד ותועלת, מתקיימים מאבקים להשגת כוח, בעלות האינטרסים השונים

ינסו הקבוצות החזקות להפעיל שליטה , כדי ליצור תרבות ארגונית אחידה. ביניהם אינו ברור מאליו

. בכוון הרצוי להם, על מנת לשמר ולעיתים להטות את דפוסי ההתנהגות הארגונית, נורמטיבית

השליטה הנורמטיבית היא חיונית כדי להימנע מהפעלת מערכות פיקוח קונבנציונאליות של שכר 

. ובכך היא משחררת את האליטה לעיסוקיה ויוצרת תחושה ומצג של הרמוניה ושיתוף פעולה, ועונש

מציין כי יש הטוענים שהארגון הוא מערכת של אינטרסים שקיומה מותנה  (Martin,1992)מרטין 

ההנהלה משחררת הצהרות על . בלגיטימציה חברתית שדרכה יזכה הארגון לתוספת כוח ומשאבים

את הקונפליקט . ערכים ונורמות כדי להבטיח את היצמדות הארגון לריטואלים חברתיים ממוסדים



 
6 

 

דרך יצירת מיתוסים המעודדים מראית של שיתוף , גמולים והענקת סטאטוסמשככים דרך  מתן ת

  ).  1992,שם(פעולה ואחידות ודרך מניעת ביקורת ומציצנות מבחוץ 

הבחירה בהיבט הביקורתי נובעת מכך שבמערכת המשפט אין מסלולי קידום מוגדרים   

זכה  לא תמיד ברור מדוע אולם, תהיה תמיד על חשבון השווים, הטיפוס במעלה המדרג, וברורים

ומנסה למנוע " שקט תעשייתי"המערכת משתדלת לדאוג ל. בקידום המיוחל ולא אחר זה פלוני

 Horowitz 2005, ברק; 2001, ראה בנדור וסגל( תוך שחרור הצהרות על ערכים ונורמות, מציצנות

& Willging,1983; ( , מנוחות כי לא הכול זורם על מי  מידע חלחלמאם כי מפעם לפעם ) ראה

   )2005, גוטמן- זר; 2004, מגן; 2001, לנדוי; 2001, ורדלמשל 

  

  מחקר מערכת המשפט כארגון

מערכות המשפט הן ארגונים וככאלה חלים עליהן רבים מהאפיונים והעקרונות הניהוליים , כאמור

, משפטבהקשר זה ראוי גם להזכיר את גישת תורת ה.  עליהם מצביעה הסוציולוגיה של הארגונים

למרות הופעתן של גישות ביקורתיות בתוך תורת . הוכשרו השופטים וחונכו, שלאורה ועל ברכיה

)   CLS1  )Critical Legal Studies-הגישת המשפט כמו הריאליזם המשפטי ו

(Milovanovic,1988)  ,הייתה ונשארה הגישה הפוזיטיביסטית בתורת המשפט הגישה השלטת .

                   20-של המאה ה 60-במהלך שנות ה, כיר במדעי החברהגישה שנדחקה ממעמדה הב

 )Sayer,1992 .(  

התעצב הפורמליזם החוקי בתורת , מתוך הויכוח על מהות החוק 18-במהלך המאה ה  

נוצר בידי האל , הוא טבעי החוק האנושי, האם כמו חוקי המדע: הויכוח נסב סביב השאלה. המשפט

סברה כי השופט )  Blackstone,1962(1758( (ישה זו בהשראת בלקסטון  ג? ויש לגלותו ולחשפו

הוא אינו מייצר או ממציא את . מחפש או מגלה את החוק ומיישם אותו למקרה שלפניו, בתבונתו

מול ).  (Abraham, 1998. וככזה הינו נטול טעויות ונצחי, משום שהחוק נקבע על ידי האל, החוק

 ,Bentham)( ברוח הפילוסופיה של ההשכלה גישת החוזה החברתיטענות אלו גרסו פילוסופי 

2000 (1781); Beccaria 1995(1764)  ,הוא מקור , לבדו ולא צו אלוהי כי החוזה החברתי

החוק אינו יותר מאשר ביטוי רצונה . הסמכות של המדינה והחוק הנגזר ממנו הוא מעשה ידי אדם

                                                        
 מכונה היא. 20- ה המאה של 70- ה משנות החל המשפטית הביקורת את המאפיין זרם היא למשפט הביקורתית הגישה 1

 הגישה בבסיס .פוליטיקה הוא חוק בחזקת, מהפוליטיקה נפרד בלתי חלק במשפט רואה זה זרם. רדיקלית ביקורת גם
 התפיסה. ואינטרסים אמונות, ערכים ובבסיסו אדם ידי מעשה הוא המשפטי שהעולם ההנחה עומדת למשפט הביקורתית
. והמשפטי הכלכלי, החברתי הסדר לשינוי להביא מגמה מתוך ולבארן הללו ההנחות את לחשוף שיש גורסת הביקורתית

 שאינו אדם בני שלטון שזהו אומרת הביקורתית הגישה. ניטראלי אבסטרקטי מוסד כביכול מתאר, החוק שלטון: לדוגמה
 נגד יצאת הביקורתית הגישה. השופטים של והן קקיםהמחו של הן וההעדפות הערכים, התרבות, הפוליטיקה מן נפרד
  .ליאכפורמ או כאובייקטיבי, ליאכניטר המשפט הצגת
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. משום  שהוא אינו המחוקק, דעת ואסור שיהיה לו לשופט אין שיקול. של הסמכות שחוקקה אותו

אלא רק , הוא אינו מוסמך לשפוט מוסריות. השופט רק מיישם את החוק ככתבו ולשונו ואינו מפרש

  . הוא אכן זה שביצע את ההפרה, לקבוע עובדתית אם אכן הופר החוק ואם העומד לדין

, 19-ת מאז סוף המאה ההתגבשה בתורת המשפט המערבי, כסינתזה, משתי גישות אלו  

, פורמליזם חוקי, )liberal legalism(חוקית ליבראלית : הדוקטרינה הקרויה בשמות שונים כמו

זוהי גישה הסוברת כי  Milovanovic,1988)." (שלטון החוק"רציונאליות פורמאלית ולעיתים סתם 

רק סדר . טיים זמנייםכלומר בלתי תלוי בגורמי לחץ אינטרסנ, הסדר החברתי הוא אוטונומי וכללי

לפי גישה זו שלטון החוק המקבל את השיטה . כזה יכול להציע מימוש מלא של הערכים החברתיים

יציע את הפתרונות הטובים ביותר למאבקי , כלכלית המועדפת -הקפיטליסטית כשיטה החברתית 

בה משפטית בתי הספר למשפטים שיחנכו לחשי. לטובת הכלל והיחיד, הכוח ולקונפליקטים בחברה

כאשר שלטון החוק הוא , יכינו את עורכי הדין המיועדים לפעול בסביבה חוקית אופטימאלית, נכונה

ממש , תפיסה זו סברה כי החוק הוא מדע מדויק).  Langdell,1887. (האידיאל שאליו יש לחתור

וחד אלו ובמי, ניתוח המקרים, ידע החוק. כמו מדעי הטבע אלא שמעבדתו היא הספרייה ולא השדה

המורה הוא המדריך . יבטיחו הבנה מדעית של החוק ועקרונותיו, בתי המשפט לערעוריםב שנידונו

ומסייע לו למצות את , )cases(המוליך את התלמיד דרך סיפורי המקרים או הפרשות , הסוקראטי

 הדגיש –שלא היה ייחודי רק למשפט המקובל  - הפורמליזם ). Vago,2000. (העיקרים והיסודות

תוך התעלמות , והאדיר את הרכיבים הלוגיים והמכאניים הטהורים של קבלת ההחלטות השיפוטית

  ).  Cappelletti, 1989(מהרכיב הוולונטרי של שיקול דעת ובחירה 

המשיכה , 2"המשפט המקובל"שעיצבה את , הגישה הסוקראטית בחינוך משפטנים  

ציות כנגדה ולמרות הבנות כי ייתכנו למרות בקורות וריאק 20- והתקיימה במהלך כל המאה ה

משום שעבור . תורת המשפט היא פוזיטיביסטית באופייה). Vago,2000(אפשרויות אחרות 

הן רק מה שניתן , הן רק מה שהחוויה האנושית יכולה לקלוט, עובדות הן רק מה שנצפה, המשפטן

ולא מדוע עשה את , אשםאת המשפטן מעניין בעיקר מה עשה הנ". אובייקטיבי"לתיאור קונקרטי ו

ומה , מה שרואים הוא מה שקיים. משמעות או הצדקה למעשה, המשפטן אינו מחפש סיבות. שעשה

 –בעולם החוקי האנגלו אמריקני וברוב מערכות החוק האחרות . שקיים הם עובדות המקרה והחוק

                                                        
הן שתי שיטות המשפט הנוהגות ): חוקרני(ומשפט קונטיננטאלי או אינקויזיטורי ) יריבותי(משפט מקובל או אדברסרי  2

גזרו מהמשפט האנגלי ומאפיינות מדינות שהיו נששיטות משפט  מתייחס למשפחתמשפט מקובל . במדינות הדמוקרטיות
הוא קרוי אדברסרי בשל ההנחה כי האמת תצא לאור מתוך הטענות המנוגדות של  .וישראל בכללן תחת ממשל בריטי

 .שעה שהשופט הוא משתתף פסיבי המפקח רק על כללי המשחק, נציגי הצדדים
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לזיהוי על ידי  בחוק יש מידע הניתן. הוא מבט פוזיטיביסטי, מבט המקצוענים המשפטיים על החוק

  .ומבחנים אלו קובעים האם הופר חוק אם לאו, מבחנים ברורים

אחד הפילוסופים . גם בעולם המשפטי של ימינו ממשיך הפוזיטיביזם המשפטי להתקיים

טוען כי המערכת המשפטית מספקת מקורות וקני מידה  (Dworkin,2007)המרכזיים כיום 

. אב כלשהו-גם אם לא ניתן לזהותם על ידי כלל המשפט- להכרעות בסכסוכים הבאים בפני בתי

מידה הולמים כדי -שופט לא צריך לצאת מחוץ למערכת המשפטית על מנת לחפש אמות, כלומר

הם מגולמים . הצדק והתשובה לסוגיה נמצאים בתוך המערכת עצמה. לפתור סוגיה שבאה לפתחו

לכל בעיה קיימת  - ולכן . טייםמשפ- בתוך העקרונות של השיטה הנחשפים מתוך המקורות הרשמיים

בחירה . תהליך הפרשנות של השופט הוא תהליך של ברירה. תשובה נכונה אחת מתוך המערכת

במקום שבו מסתיימים הכללים והעקרונות המשפטיים יפעילו . וברירה של העובדות החברתיות

  .השופטים קני מידה הנובעים מהאופי של המערכת המשפטית הנתונה

. שהוא מרחיק אותנו מהרעיון כי חוק בנוי מתהליכים אנושיים, טיביזם החוקיהבעיה בפוזי  

ואילו תופעות . היא גישה סטאטית, התייחסות הפוזיטיביזם לנתונים רק על בסיס חוקים פורמאליים

מבלי , "חוקי"הפוזיטיביזם החוקי מחפש מבחנים של ה. חברתיות הן דינאמיות ואינטראקטיביות

ומבלי להתייחס לעמדות ולערכים של , שדרכם החוקים התאפשרו או  נוצרו לבחון את התהליכים

לא , כל עוד החוק הוא ברור וניתן לאישור, לדידם של המשפטנים. השופטים המיישמים את החוק

מהי חוכמתו או ? הצדק שבחוק- נדרשות לשם הבנתו תשובות לשאלות של מהו הצדק או אי

החוקים אינם ברורים  –רק כאשר הנתונים מטעים ? פוליטיתמהי משמעותו המוסרית או ה? יעילותו

אזי נתן לבחון שאלות הנוגעות להשפעה של  אלמנטים שמחוץ לחוק  –או יישומם למקרה אינו ברור 

) (Kramer,2003  .דחתה ידע ממקורות חוץ משפטיים ומנעה במקרים רבים שיתוף , תפיסה זו

אך רוח הפתיחות והשקיפות בארגונים . (Horowitz & Willging,1983:128). פעולה בין תחומי

הובילה ליותר שיתופי פעולה בין מערכות , 20- ממשלתיים בעולם שהופיעה לקראת סוף המאה ה

, אנתרופולוגי בחקר והבנת ארגון מרכזי –מעבר לעניין הסוציולוגי . משפט ומדעי החברה בעולם

לבחינת דרכי , רכת המשפט כארגוןקיימת חשיבות מעשית להכרת מע ,חיוני וחשוב בחברה

ובחינת , בהסתגלותה לסביבה המשתנה בקצב גובר והולך, התמודדותה עם הבעיות הקיומיות שלה

יוזמים , צורך שבעטיו ארגונים עסקיים וממשלתיים רבים. הדרכים לקידום יעילותה הארגונית

יתרונותיו וחולשותיו ויעזרו , גוןשיסייעו בהבנת האר, מחקרים כאלו ואף פונים למומחי ארגון חיצוניים

  . ביישום המסקנות העולות מאותם מחקרים ויפקחו על יישומם
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ועד כמה היו אלו ? עד כמה ממשיך הפורמליזם להתקיים ולהשפיע על חשיבת השופטים בני זמננו

היא זו , המוטמעת במשפטנים? האם צורת החשיבה הפוזיטיביסטית? רוצים בשינוי ובתמורות

  ? בקרב השופטים שנחקרו או שמא מוכנים הם ופתוחים לקבל  דפוסי חשיבה אחריםהמקובלת 

 יכול שהוא נטען במיוחד, רבה לביקורת זכתה) Legal Model( החוקי המודל גישת  

 כי טענו טענה הביקורת. סתירה או לאישוש ניתן אינו ולכן החלטה וכל אפשרית תוצאה כל להסביר

 המודל וכי שיפוטיות להחלטות מקובלת מסגרת רק הם התקדיםו המחוקק כוונת, החוק משמעות

 לאותן לגיטימציה ומתן ההחלטה שמאחרי האמיתיים לשיקולים הסוואה רק למעשה הוא החוקי

 בית של הפוליטי המימד את שהדגישו ביקורתיים זרמים אמנם עלו המשפט בתורת. החלטות

  .המרכזי לזרם להפוך זכו לא אלו אולם, )Milovanovic,1988( המשפט

 המשפט בית שופטי כי )Pritchett  )1948 של קביעתו רחלא, 60 -ה שנות בתחילת   

 הדעה הפכה, עצמם של אידיאולוגיות העדפות ידי על ובראשונה בראש מונעים ב"בארה העליון

 הביהביוריסטית הגישה הופעת ועם.  לאקסיומה,  מדיניות קובעי הינם שופטים כי" הרדיקלית"

 Spaeth & Segal( (The Attitudinal Model)"  העמדות מודל" בשם מודל הוצג, המדינה במדעי

 או אידיאולוגיות תגובות המעוררים" רמזים" הנם החוקי המקרה עובדות כי שטען) ( 1993 ,2002

 המעוררים עובדות דפוסי כי קובעת הטהורה בצורתה הגישה. מהשופטים חלק מצד אישיות עמדות

 שאב המודל. המקרה על השופטים הצבעות את שיטתית בדרך המסביר היחיד ורםהג הם עמדות

 של הבסיסית התובנה. והכלכלה הפסיכולוגיה, הביהביוריזם, החוקי מהריאליזם השראתו את

 מסקנת היא – דינמי חוק וממסדים יוצרים אלא סטטי חוק מיישמים אינם שופטים שלפיו – המודל

 הנצפה על המיקוד – האמפיריציזם את הגישה שאבה ביהביוריזםמה. החוק של הריאליסטי הענף

  אלו תופעות ולנבא להסביר במטרה וזאת – ובחינה לכימות הניתן, החברתית בתופעה

).Schubert ,1974 (חוקתי משפט בית שהוא, ב"ארה של העליון המשפט בית על נבחן המודל 

 משפט בית זהו. לשמוע מוכן הוא אותם יםהתיק את הבוחרו, תיק בכל מלא בפורום היושב, בעיקרו

.  מינויו טרם לציבור וידועות, בסנט נחשפות שופט כל של ושעמדותיו, פוליטיים הם מינויו כל שבמכוון

 בשיקולים מקום אין לעמדות כי שטענו מי היו. קשה לביקורת גם אך, רבים לחסידים זכה זה מודל

  הביהביוריסטית המתודולוגיה כי טענו אחרים) Benesh & Martinek, 2002.( מקצועיים חוקיים

   ותמטע ןה ולפיכך חוקי ניתוח להקיף יכולות ואינן מידי פשטניות הם העמדות של המדידה ושיטות

)Friedman, 2006; Gillman, 2001 .(שיפוטיות החלטות הסביר העמדות שמודל בעוד  ולכן 

 Murphy et(  ושוברט מורפי.  שיפורו לשם צגוהו חדשים ומודלים, די בו  היה לא, מסוימת במידה

al. 1960 ;Schubert, 1974,1959 (רציונאלית האסטרטגית הבחירה למודל היסודות את הניחו 
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 מדרגים, פוליטי שחקן כל כמו, שופטים כי ומניח מכלכלה השואב מודל זהו. ההחלטות קבלת של

 גם מושפעים שופטים  כי קובע זה מודל. תועלתם מקסום לשם ואסטרטגיות מטרות, ערכים

 Epstein( בכלל להתקבל עמדתם וסיכויי אחרים שופטים של עמדותיהם כמו אסטרטגיים משיקולים

and Knight 1998; Maltzman et al 2000 .(הנחות  כי הטוענת ביקורת יש זו גישה כנגד גם 

 ממדית וחד צרה מציאות מציג המודל וכי Spaeth & Segal ,2002) (  דיין מגובשות אינן המודל

  ).Gillman , 1994( שיפוטיות החלטות קבלת של

-Neo( מוסדית-ניאו לגישה הקוראים קולות נשמעים החלו 20-ה המאה סוף לקראת  

Institutional (השיפוטית הפוליטיקה במחקרי )Smith, 1988 .(המחקרי המוקד לשינוי קראו אלו 

 וכיצד אחרים פוליטיים מוסדות עם ליחסיו, כמוסד פטהמש בית למאפייני בודדים שופטים מהעדפות

. מדיניות קביעת מונע או מרסן, השופטים של המדיניות העדפותיהם את ומעצב משפיע המוסד

, העמדות גישת תומכי  של הבסיסית טענתם את קבלו) Clayton & Gillman,1999( וגילמן קליטון

 הם. ערכיהם את ההולמת מדיניות בעיצוב יניםמעוני, אחר פוליטי שחקן כל כמו  העליון ששופטי

 שחקנים אצל מאשר יותר גדול השופטים של הסופית בהחלטה הערכים מרכיב כי אפילו מקבלים

 ואין פיטורין סכנת אין( כמוסד העליון המשפט בית של המגונן טבעו לאור, אחרים פוליטיים

 משום לדעתם חשובה היא העמדות שתגי והזנחת מוסדית – הניאו הגישה אימוץ). קידום אפשרויות

 בהתאם רק להחליט השופטים יכולת את מגבילות המשפט בית של המוסדיות שהנורמות

 אלא, לפעול השחקנים של יכולתם על רק לא משפיעות המוסדיות הנורמות כי וכן.  להעדפותיהם

 רק לא מושפעת השופט של החלטתו אחרות במילים. והעדפותיהם מטרותיהם את גם מעצבות

 מחויבות מתחושת גם אלא, העדפותיו פי על רק החלטה בקבלת סכנה ומחוש מוסדיות ממגבלות

 כי מסכימים הרציונאלית הבחירה אנשי כי להבהיר ראוי כאן. כמחוקק ולא כשופט החוק לאור לפעול

 תהאידיאולוגי עמדתו פי על רק להחליט השופט של יכולתו את ומגבילות מרסנות מוסדיות נורמות

 עבור. כמוסד עצמו החוק את גם ותפסו זו לגישה הצטרפו רבים חוקרים. השאר מכל ולהתעלם

, אידיאולוגיות פוליטיות העדפות רק לא כוללים עצמם השופטים של מדיניות שיקולי אלו חוקרים

 עובדות עם ביחד ואלו) Bailey & Maltzman, 2008( החוק מכתיב שאותם ודעות ערכים גם אלא

  . חוקיים שיקולים עם ביחד העמדתי המרחב את גדיריםמ המקרה

 כוונת, מילולית משמעות של כקומבינציה רק נתפס אינו החוק החוקי למודל בניגוד  

                רדס'וריצ קריצר החוקרים .חשיבתי תהליך למעשה הוא החוק. והתקדים המחוקק

(Kritzer & Richards, 2003,2005) משפטיים משטרים" באמצעות פועל כמוסד החוק כי גילו "

)Jurisprudential Regimes (עמדות כי למדו הם. מחליטים שופטים בה הדרך את המתווים 
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) Bailey & Maltzman, 2008(  גם נטען. משפטיים משטרים אותם דרך סוננו וערכיהם השופטים

 להעדפות דומהה דרךב שופטים על משפיעות, מחייב לתקדים הצמדות כמו,  חוקיות דוקטרינות כי

 כנגד העיקרית הביקורת. העליון של ההחלטות קבלת בתהליך חשוב תפקיד וממלאות מדיניות

 אלא ייחודי ואינו חדש מודל הוא אין כי) Spaeth and Segal, 2002( טוענת מוסדי-הניאו המודל

 התנהגות את מעצב המוסד כי החדשנית הטענה ואילו. קודמים ורעיונות מודלים של אקלקטיקה

  ורובין פילי ,מכוון אחר .אמפירית הוכחה לא – השופטים על החוק להשפעת במקביל – השופטים

)Feely & Rubhi,1988 (שופטים כי הם אף טענו יותר נמוכות שיפוטיות ערכאות דווקא שחקרו 

החשופות  רגילות שיפוטיות כהחלטות החלטותיהם את לבחון יש וכי מדיניות מונחי תמיד אינם

 שיתוף מידת והן מקצועיים קידום שיקולי הן. התקדים והן  משפיעות העמדות הן. להשפעות רבות

  .כולה הפוליטית והסביבה אחרים שופטים עם הפעולה

 החוקי המודל. ומתי שואלים מי את תלוי?  השופט את המניעים השיקולים כך אם מהם  

. והתקדים המחוקק כוונתמ,  המילולית ממשמעותו בנוי והחוק, בחוק מעוגנים השיקולים כי יענה

 עובדות עם ביחד השופט של האידיאולוגיה, האמיתי השיקול את מסווה החוק כי יטען העמדות מודל

 הניאו ואילו. אסטרטגיים שיקולים יצרפו אולם העמדות למודל יסכימו הרציונאלית הבחירה. המקרה

 לעיתים אשר אסטרטגיה לשיקולי גם כימיםומס. מרכזי כשיקול השופט ערכי את מקבלים מוסדיים –

 למשתנים עבורם אולם. השופט החלטות על ומשפיעים ונורמות ארגוניים סידורים מתוך עולים

 המשתנים אחד כאשר .המשפט בבית ההחלטות קבלת על משלהם השפעה יש המוסדיים

  .החוקי  המודל לש  הסטטי לחוק בניגוד, דינמי מחשבתי כמערך הנתפס החוק הוא הללו המוסדיים

 שופטים בו, ב"ארה של העליון המשפט בית החלטות על בעיקר נבנו הללו המודלים כל  

, לדון בחרו בהם תיקים של מצומצם במבחר דנים, לציבור עמדותיהם את וחשפו פוליטית שנבחרו

 ןדיו שופטי לחקר מתאים אינו המודל ולפיכך. פוליטיות חוקתיות משמעויות בעלי שרובם תיקים

 משום והן להחלטותיהם פוליטית משמעות אין המקרים ברוב משום הן, פליליים במקרים ישראלים

   .מכן לאחר נחשפות  אינןגם ו, מינוים בעת ידועות אינן שעמדותיהם

( _מרגל  בישראל יושם המודל במקרה אחד והוא במחקרה של קרן וינשל  

Weinshall¬Margel ,2008( ,שאלות שביחס אליהן ניתן לנחש , ש דתאולם זה עסק בשאלות חופ

, המודל אינו מתאים חקר עמדות של שופטי דיון. בעיקר לפי שיוך דתי, .את עמדות השופטים

  . במשפט הפלילי
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  מערכת המשפט הישראלית 

 היא שונה גםו .היא שונה ונבדלת מכל מערכות המשפט האחרות, מערכת המשפט הישראלית

את . וממנו קבלה את סדרי הדין ורבים מעקרונותיה, יא נבנתהממערכת המשפט המקובל עליה ה

נראה כי ההיסטוריוגרפיה האמיתית של . הסיבה לכך נתן למצוא בתולדות המערכת מראשיתה

קיימים אמנם משפטנים . אולי בשל חייה הקצרים, מערכת המשפט הישראלית טרם נכתבה

אולם מעצם היותם . משפט העליוןובעיקר של בית ה, העוסקים בתולדותיה של מערכת המשפט

, )2003, לחובסקי(המוסדות וההחלטות השיפוטיות , מתמקד רובם בהתפתחות החוקים, משפטנים

בספרות ההיסטורית . מושפעים ומעצבים את המערכת, ולאו דווקא בהיבטים החברתיים המשפיעים

קרי שאלות  ;יקהלהשפעת הפוליט ,סטורייבדיון הה מוקדש מקום מעט מאד, המשפטית בישראל

למניעים ולקונפליקטים והשפעתם של אלו על עיצוב מערכת המשפט או על  , הנוגעות לאינטרסים

, החל עניין גובר בשאלות הקשר שבין חברה, בעשרים השנים האחרונות . התפתחותם של שופטיה

פטים הן במסגרת הפקולטאות למש, ברוב האוניברסיטאות מוצעים קורסים בנושא. תרבות ומשפט

 חוק , חברה המרכז לחקרבאוניברסיטת חיפה הוקם  .והן בתחומי הסוציולוגיה ומדעי החברה

בתחום תורת המשפט בולט חלקו של מני . רוב הדיון בתחום נעשה בשיתוף בין תחומי. ומשפט

נטה לכוון פורמליזם ) העליון(שטען כי בראשית דרכו בית המשפט  )ב+א  2008 ,1993(מאוטנר 

עובר בית המשפט לשיח  80-מאז שנות הוכי  . כהגנה נגד חשיפת עמדותיו, כללים וחוקיםושיח של 

 אשרו. הליברלים שאיבדו את כוחם הפוליטי ות מטעםכשליחמאוטנר תופס תמורה זו , של ערכים

ץ "על בג םהליברליו כתגמול הגנ .את מרותהלכפות האליטה הליברלית  מצליחהץ "באמצעות בג

מעשה פוליטי לא פחות  ,של מאוטנר האקטיביזם השיפוטי הוא בעיניו. נותומפני נסיונות לש

מסכים לעובדת הטרנספורמציה מפורמליזם לקביעת ) ,2001Rosen-Zvi(רוזן צבי   .משיפוטי

לפיו מערכת המשפט התנתקה מלשכת עורכי " פרויקט הפורמליזם"אולם מייחס זאת ל , ערכים

 סמתייחאיש מהם אינו . במטרה להשיג יוקרה ומעמד" ועימקצשופט " –הדין ויצרה מקצוע חדש 

שפעל ללא  לאות לקידום , לאפשרות שהמעבר קשור לאישיותו המיוחדת ולכריזמה של מאיר שמגר

  .ולא לפעולות מתואמות להשגת מטרות אלו, מעמד השופטים

   

ה לקראת הקמת מדינ, הכין עצמו הישוב היהודי בארץ ישראל, 20-מתחילת המאה ה    

בין המוסדות , אולם. הוקמו מבני שלטון שהיוו בסיס למוסדות המדינה, במסגרת הכנה זו. עצמאית

היה אמנם ניסיון של הקמת מערכת . לא התקיימה רשות שיפוטית מרכזית, של המדינה בדרך

, אולם ניסיון זה לא צלח" משפט השלום העברי"בשם  1918-משפטית וולונטרית ועצמאית כבר ב
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שהייתה מקובלת כחסרת פניות ובעלת , שהציבור העדיף את המערכת המנדאטוריתאם משום 

ואם משום  שהתקיימו במקביל ). 2004,שטרית; 1982,שביט(אמצעים לכפות את פסיקותיה 

אליהן פנו חברי אותן קבוצות לשם , מערכות שיפוט ובוררויות פנימיות של קבוצות חברתיות שונות

לא עמדה לרשות הממשלה הזמנית , 1948באביב , בשל כל אלה). 1962,ויתקון(יישוב סכסוכים 

או הגדרות , ולא תכנית מבנית ארגונית להקמת מערכת משפט, 3עתודה רחבה של שופטים מנוסים

מנהל "בשם , תכנית אב שהוכנה בהוראת מנהלת העם). 1959,שרף(באשר לאפיונה ולאופייה 

המיניסטריונים שיוקמו והמפתח  12וכנן של כללה את המבנה המת, "הממשלה במדינה הזמנית

אך ). 1959,שם(כללי מנהל ציבורי  קיום תוך דגש על 4להעברת סמכויות השלטון אליהם

ללא פרוט ואפילו ללא ראשי , הופיע ככותרת בלבד, מיניסטריון המשפטים, 13-המיניסטריון ה

סמכויותיה ויחסיה עם , תההתנהלו, מוסדותיה, מבניה: המערכת המשפטית). 1981,גוטמן(פרקים 

עוצבה הלכה למעשה בעיקר על ידי השופטים עצמם תוך ביצוע תפקידם , גופי השלטון האחרים

  . ובדרך עקיפה על ידי הרשויות האחרות שאפשרו לשופטים לעשות כן

יש הטוענים כי . במערכת הפוליטיתבפרט ו, תקופה היו בארץ מעט מאד משפטניםאותה ב  

שאלות של ביטחון בצל  המלחמה  –ו טרודים בשאלות של הישרדות קיומית הי" יישוב"ראשי ה

ולכן הקמת מערכת המשפט לא הייתה " שיגרת שלום"ופחות בשאלות של , הממשמשת ובאה

יש שגרסו כי בחירתו של פינחס רוזן לשר ). 1980,רובינשטיין;  2002, חריס(במרכז מעייניהם 

גוריון -משקף את יחסו המזלזל של בן, טנה והשוליתאיש המפלגה הפרוגרסיבית הק, המשפטים

גוריון לא זלזל במשפט -דוחה גרסה זו וטוען כי בן, מאידך)  2005, ברון(ברון . כלפי מערכת המשפט

רוזן לא מונה בשל , לשיטתו של ברון. וכי הרבה לעסוק בנושאים משפטיים, אלא במשפטנים -

יהיה מוכן להעניק גיבוי משפטי לממשלה  5דע שרוזןגוריון י-אלא משום שבן, כישוריו המשפטיים

וכי יהיה צייתן וידאג שמערכת המשפט לא תפריע  ' פורשים'בנושאים רגישים כמו היחס לערבים או ל

שנים רצופות  13-בסופו של דבר כיהן רוזן כשר המשפטים במשך קרוב ל. לפעולות הממשלה

, חינוכו במשפט הגרמני הקונטיננטאלי) בשל או אולי דווקא(למרות , ויצר) למעט הפסקה קצרה(

מערכת שבסיסה משפט מקובל ולשופטיה הכוח ,  הממושמע ובעל שיקול הדעת המוגבל, המובנה

מתוכננת , לא ברור אם כן האם  מדובר בהחלטה שקולה. והמעמד של שופטי משפט מקובל

                                                        
שופטי  13-שופטים מחוזיים ו 9, מדה על שופט עליון אחדי ע"ערב תום המנדאט הבריטי מצבת השופטים היהודיים בא 3

  ).1980, רובינשטיין( 45רובם צעירים מגיל . שלום שלא נדרשו להיות עורכי דין
הן מבחינת נושאי הסמכות והן מבחינת " יישוב"למעשה היו המיניסטריונים הללו המשכיות של המערכת המוסדית של ה 4

  .האישים שמילאו תפקידים אלו
  
י ומכאן "של  מפלגת השלטון מפא 40-47מנדטים בכנסת מול  3-5המפלגה הפרוגרסיבית היו בין , למפלגתו של רוזן 5

  חולשתו
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לחובסקי ? יהומה היו השיקולים מאחור, ומחושבת כבסיס להקמת מערכת המשפט בישראל

הן  משום , רומז כי לעורכי הדין היה אינטרס לשמר את מערכת המשפט המנדטורית) 2003(

והן משום שאופייה הפך אותה לפחות , שהכירו מערכת זו היטב ולא נדרשו ללמוד מערכת חדשה

. בשל תלותה בייצוג על ידי עורכי דין, נגישה לאדם מן הרחוב מאשר מערכות משפט קונטיננטאליות

, טען כי לאינטרסים של עורכי הדין המקצועיים חברו גם האינטרסים של השלטון) 1960(טדסקי 

טדסקי  מביא כסימוכין את טענתו של עורך . קוו המשפטי- שהעדיף אף הוא את שימור הסטאטוס

כי לממשלה היה נוח יותר במערכת החוקים הקולוניאלית  1949-הדין שמעון גראטש שהסביר ב

ה לא התקיימה חוקה והייתה חסרת הוראות המגדירות את הזכויות היסודיות של שב, הקיימת

שהדבר הקנה לשלטון כוח רב שאפשר לו לפעול בדרכים שחוקה , וזאת משום. הפרט והאזרח

כמו הממשל הצבאי והפגיעה בחופש הפרט של המיעוט , ליבראלית לא הייתה משלימה איתם

  .הערבי

מבוססת כאמור על משפט , דבר עם קום המדינה שיטת המשפט שיושמה בסופו של  

, ברק מונה את הקווים המשותפים לשיטה הישראלית ולמשפט המקובל). 1992, ברק(מקובל 

בית משפט עליון , מבנה של פירמידה שבקצהו העליון"... –ומדגיש את המבנה המיוחד של בתי המשפט 

וט כולה מעין מנצח על התזמורת השיפוטית השולטים על מערכת השיפ...המורכב ממספר קטן של שופטים

לדעתי  קיים חוסר . אוסטרליה ואנגליה, קנדה, ב"הוא משווה זאת לארה). 49: 1992, שם" (כולה

, בה משמש בית הלורדים כבית המשפט החוקתי העליון, משום שלמעט אנגליה, דיוק  בהקבלה זו

החולשות על מערכות מדינתיות , מדובר במערכות פדראליות, הרי שבשאר המדינות שאוזכרו

בית משפט  הוא בעיקרון, ב למשל"בית המשפט העליון של ארה. ומוגבלות בחוקת על כחסם עליון

, ודן במספר מצומצם ביותר של תיקים, אוטומטית (standing) 6הוא אינו מעניק זכות עמידה. חוקתי

שרות אלפי בקשות המוגשות מידי מבין ע, בעיות חוקתיות משמעותיות שסוננו לשם דיון רק הכוללים

הוק -ב יושב תמיד בהרכב מלא של כל שופטיו ולא בהרכבים אד"בית המשפט של ארה. שנה

(Baum, 1995) בין  בתי המשפט , יתר על כן. שאיושם יכול להשפיע על התוצאה המתקבלת

משפט לערעורים ממוקמים בתי ה, (trial courts)העליונים באותן ארצות ובין בתי המשפט הדיוניים 

(appellate courts) (Terril,202) – ואליהם מערער האדם . ערכאה נפרדת שאינה קיימת בארץ

ואין הוא יכול להטריד את בית המשפט העליון בשאלות , מהרחוב על חומרת עונשו או הרשעתו

  . שאינן מהותיות וחוקתיות

                                                        
רק למי שיכול להוכיח כי זכויותיו , על פי הדין קיימת זכות עמידה. ץ"זכותו של אדם להגיש עתירה לבג, זכות עמידה 6

ירה וכי העניין שלגביו הוא עותר הינו בעל חשיבות ציבורית ונוגע לו עומדות להיפגע במידה ולא יורשה להגיש את העת
 . במישרין
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הוא אי                                                                                                                       , קלאסיהבדל נוסף ומשמעותי בין המשפט הישראלי והמשפט המקובל ה   

י לא כלל "המשפט האנגלי בא. שהיא לב ליבו של המשפט המקובל, קיומה של שיטת המושבעים

ם בנתינים העוינים וביכולתם לפסוק כנראה בשל חוסר אמון של השולטי, חבר מושבעים

נועדו , היות ודיני הראיות והדיון האדברסרי שהתקבלו בישראל). 2003, לחובסקי(אובייקטיבית 

שכן המצב מעניק סמכות . מסוימת בשיטה"  נכות"יצר מצב זה , לשרת בית משפט של מושבעים

. השיטה למושבעיםסמכות שבמקור האצילה  –לשופט הישראלי בקביעת העובדות והאשמה 

. שאינו מתערב בדיון ומחליט רק לאור העדויות שהוצגו בפניו, הונצח רעיון השופט הפסיבי, מאידך

ראה לעניין (בישראל קיימת גם שחיקה בחזקת החפות ובדרישה להוכחת אשמה מעבר לספק סביר 

, תמיר(ות בחוק זכויות הנאשם אינן מעוגנ). 2006, בנדור; 2004, תמיר; 1999, זה לינדנשטראוס

פרי העץ "עדות הנובעת מ .ובמקרים רבים אינן נשמרות) 2005, הסנגוריה הציבורית; 2004

  .  בדרך כלל מתקבלת  7"המורעל

קשור לאיוש בתי ,  הבדל מהותי נוסף בין השיטה בישראל לבין שיטות המשפט האחרות  

המדינה והצעות שונות  שאלות מינוי שופטים ורשמים הטרידו את המשפטנים עם קום. המשפט

בתחילה מונו השופטים העליונים על ידי הכנסת ואילו שופטי הדיון על . לפתרון הבעיה הועלו בכנסת

ביוזמת פינחס רוזן , התקבלה שיטת המינויים הנהוגה כיום 1953-אך כבר ב, ידי שר המשפטים

נויים ותיצור מערכת אולי משום שחשש שהמערכת הפוליטית תשתלט על המי, )1980, רובינשטיין(

  . המשפט בדמותה ואולי משום שבאמת רצה ליצור מערכת עצמאית ומנותקת

, קנדה, בריטניה(מתמנים שופטים בדרך כלל על ידי הרשות המבצעת , במדינות העולם  

לעיתים גם בשיתוף ) (גרמניה, ב"ארה(או שילוב של הרשות המחוקקת והמבצעת ) הולנד, זילנד-ניו

בישראל נטען כי השיטה של ). 2003, קין;  2000,אבן) (מיד לנציגי הרשות יש רובשופטים אולם ת

  . את סכנת הפוליטיזציה במינויים, או אפילו תבטל, וועדת מינויים תפחית

חוק (מחוק השופטים  , במהלך השנים נחקקו מספר חוקים הנוגעים למערכת המשפט  

חוקים , )1984-ד "וק יסוד השפיטה התשמח(ועד לחוק יסוד השפיטה ) 1953-ג "השופטים התשי

במיוחד הורחבו סמכויות נשיא בית . כוחם ומעמדם, אלו הלכו והרחיבו את סמכויות השופטים

מהם הכישורים , אך בו זמנית לא ניתנה הגדרה ברורה מי ראוי לכהן בתפקיד, המשפט העליון

אף לא בדומה להגדרות .  ההמיוחדים והניסיון הנדרשים ממנו ומהם דרכי הבחירה ומשך הכהונ

                                                        
. פרי העץ המורעל הוא מונח משפטי בארצות הברית המשמש לתיאור ראיה שהושגה באופן לא חוקי ומידע הנובע ממנה 7

ראיה כזאת . יהיה כמוהו") פרי"ה(אז כל תוצר שלו , לא כשר") עץ"ה(הלוגיקה מאחורי המונח הוא שאם מקור הראיה 
קבע בית המשפט  2006בישראל מתקבלות עדויות כאלו אם כי בשנת . ונפסלת להצגה אינה קבילה בבית משפט אמריקני

  .)5121/98פ "ע(אם כי אין חובה לפסלן , העליון כי ניתן לפסול עדויות שהתקבלו שלא כדין
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המחוקק ). 2004,שטרית(הקובעות את דרכי המינוי של נשיאי בתי המשפט הדיוניים ומשך כהונתם 

 4בעשור הראשון נפטרו (ולהניח לגורל , הניח למערכת לקבוע מסורת של מינוי על פי בכירות

התקרב מועד פרישתו עם . למלא תפקיד) שופטים עליונים מכהנים ועוד אחד פרש בשל מצב בריאות

התעוררה שאלה זו מחדש אם בשל ניסיון העבר ואם בשל התחושה , 2006-של אהרון ברק ב

  ).2006, פרידמן; 2003, סגל; 2003, רובינשטיין(שהמחליפה דורית בייניש אינה ראויה לתפקיד 

, כי קבלת מעמד ועצמאות תפקודית, הנשיאים הראשונים של בית המשפט העליון הבינו  

. ייבים איפוק וזהירות שלא לדרוך על בהונות המחוקק ושלא לחצות את גבולות הפרדת הרשויותמח

יכול עקרונית המחוקק לעשות כרצונו ולשנות אפילו את , משום שבהעדר חוקה מגבילה, וזאת

י התנגדו "מחזק תפיסה זו בטענתו כי בן גוריון ומפא) 2003(שמגר . מערכת המשפט והרכבה

על ידי פיקוח שיפוטי , תצמצם  את חופש הפעולה של הרשות המבצעת והמחוקקת לחוקה כדי שלא

המשפט לחייב את החייב -על בתי"...." : ואכן בטקס פתיחת בית המשפט העליון אומר רוזן . חוקתי

בל נסיג . פי איזה חוק ישפטו-המחוקקים העומד לקום תהיה הרשות לומר על-ורק בידי בית; ולזכות את הזכאי

לא נעבור על סמכותנו ולא נתווה "... וזמורה מחרה אחריו ) 1980:80מצוטט אצל רובינשטיין ". (ותגבול

גם מי שאינו חסיד אדוק של תורת הפרדת הרשויות במדינה יודה בכך שאסור לנו , כאן קוים לחידוש החוקים

ונמנעו בדרך  80- דברים דומים אמרו רוב הנשיאים עד לשנות ה). שם" (להסיג את גבולו של המחוקק

אותן אמור היה , על המחוקק ומהתערבות בשאלות בעלות אופי פוליטי 8כלל מביקורת שיפוטית

, ב+א 2008,(מאוטנר  וראה 2004שטרית , 2001, לנדוי, 1980, רובינשטיין(המחוקק לפתור 

1993; Rozen-Zvi,2001(.   

ויים והתוספות השינ, הביקורת שיש להם, דעתם של השופטים והתייחסותם למערכת  

הדיון להלן יפרט מספר סוגיות ארגוניות . הנדרשים לדעתם הם בין נושאים בהם עוסק המחקר

  .מרכזיות שהשופטים הנחקרים יתבקשו לתת עליהם את הדעת

  

  והתווית דרך ארגונית על מדיניות

מטרות  המדיניות היא זו המציבה. קביעת מדיניות היא פעולה בסיסית וראשונית בארגון פורמאלי

. וקובעת דרגות אחריות ודרכי התנהגות ופעולה לאור כללים ברורים וסטנדרטים מוגדרים

סטנדרטים המהווים את אמת המידה להתנהגויות התואמות את מטרתו המוצהרת של הארגון 

)Hall,1972.(  

                                                        
 חוק של התאמתו מידת על לפקח, המחוקק שאינו, וףג של סמכותו משמעה חוקים חוקתיות על שיפוטית ביקורת 8

 .במדינה נתונות חוקתיות לנורמות
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המדיניות הפורמאלית העיקרית , מוחלפת במהלך הזמן, כי בארגונים רבים הטוענים שי כאמור

 ( והתרחבותו ,העצמת כוחו, שימור הארגון, שמטרתה הראשונית היא, "מדיניות לא פורמאלית"ב

Parkinson,1987; Yuchtman & Seashore,1967 ( .אך מעבר להתנהגויות הלא פורמאליות ,

, ומועבר בדרך כלל(קיימת מדיניות רשמית  שכל שינוי בה אמור להגיע לידיעת כל רמות הארגון 

  ).לידיעת כל הגורמים בארגון, באופן סדור

מעבר לשיפוט , ניתן לצפות כי גם מערכת המשפט תקיים מדיניות מוצהרת ברורה ואחידה  

כך למשל ניתן לצפות כי מערכת המשפט תקיים מדיניות ברורה באשר . צודק ולאי משוא פנים

תוך הבטחת , תגדיר הן את מטרות הענישה והן את הדרכים ההולמות ליישומןלענישה הפלילית ש

  .שוויון לכל

מתחייב הדבר כי תוצאת , בהיותה מערכת המצהירה כי שוויון ואחידות הם במרכז מהותה  

מתוצאת אותו משפט אם ידון , )במגבלות השונות האנושית הטבעית(משפט בדימונה לא תסטה 

מדובר במיוחד חשובה מדיניות ברורה כש. הן בנושאים שוליים והן בנושאים מהותיים, בעפולה

, ממי שעומד לדין -אבן הבסיס לדמוקרטיה  - למנוע זכויות אזרח יחסית קל משום ש. במשפט פלילי

דיון רב ונקבעו הגנות  ל"בחו לא לשווא הוקדש. עוינות וכעס, מעוררים שאט נפש, שמעשיו לכאורה

אין ("השתיקה  זכות, חזקת החפות, הגנות כמו. דווקא לזכויות האזרח של נאשמים פליליים, חוקיות

הזכות למשפט ציבורי הוגן  ופתוח והזכות לייצוג על , )ב"ע-א"יבמות כה ע "..אדם משים עצמו רשע

ידי סנגור הן חלק מאותן זכויות הנוגעות לנאשם הפלילי ומפורטות בחוקות ובספרי החוקים של כל 

    .)ב2005,הסנגוריה הציבורית; 2004, ראה בן פורת( הדמוקרטיות

וועדת הענישה של : "קיימת  ועדה המקיימת דיונים קבועים בשאלות ענישהב "בארה  

שמטרתה  The United States Sentencing Commission" ",(www.ussc.gov)" ב"ארה

קווים מנחים לצורת הענישה , ובכלל זה, העיקרית לגבש מדיניות ענישה לערכאות הפדראליות

 NCJRS" - National Criminal Justice"–קיים גם שירות במימון פדראלי . מת וחומרתהההול

Reference Service", (www.ncjrs.org)  המספק מידע על פשיעה ואכיפת החוק במטרה לתמוך

באנגליה ניתנים שירותים דומים על ידי משרד הפנים . במחקר ובעיצוב מדיניות

)www.homeoffice.gov.uk( .  הפלילי השיפוט חוק 2003-ב נחקק בבריטניהראוי לציין כי 

)Criminal Justice Act 2003(9 החוק. הפלילית השיפוט במערכת כללית רפורמה בו ונקבעה 

 וגמישה בהירה ענישה מסגרת ליצור שמטרתה  הענישה בתחום מקיפה רפורמה, היתר בין, מתווה

 לענישה מנחים קווים לקביעת המועצה הוקמה החוק מכוח. מועד לאותו עד קיימת השהיית זומ
                                                        

9 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030044_en_1  

http://www.ussc.gov)
http://www.ncjrs.org)
http://www.homeoffice.gov.uk
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030044_en_1
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)Sentencing Guidelines Council – SGC .(ענישה בנושא הייעוץ צוות כי קובע החוק, כן כמו 

)Sentencing Advisory Panel( ,לפעול ימשיך, החוק חקיקת לפני קיים שהיה )פישמן , בן דוד

רביזיות  4מאז עברו הקווים המנחים כבר  .)Malleson,2003; 2006, וצדוק

)http://www.sentencing-guidelines.gov.uk (על סדר היום  מונח והנושא ממשיך להיות

)Hough & Jacobson,2008( .  

קרימינולוגיות ניתן להעריכה - ת חברתיותכאשר קיימת מדיניות ענישה הנגזרת מתיאוריו  

היסטוריה הפנולוגית האמריקאית בהדבר  ראהולהחליפה בהתאם לתמורות הזמן והמקום כפי שני

)Blomberg & Lucken,2000 .(בפנולוגיה האמריקנית נגזרה המדיניות מתוך תיאוריות מסוימות .

ביקורתיות ועוררה מחקרים  היא זכתה להערכות, לאורך כל תקופת קיומה של אותה מדיניות

  .  ורפורמות כל זמן שהתקיימה עד שהוחלפה במדיניות אחרת

) 1976(ב "דוגמה לרפורמה במדיניות הענישה היא החלפת מדיניות השיקום בארה  

בשל חוסר הצלחתה לשקם , כאשר מדיניות השיקום נתפסה ככישלון". גמול צדק"במדיניות של 

תפסה את מקומה מדיניות של , (Martinson,1974) 10עדותעבריינים במושגים של הפחתת מו

אחיד ופרופורציונאלי שייקבע על פי מידת , שוויוני, שמטרתה  לקצוב עונש הולם" גמול צדק"

גמול "מבקרי גישת ). Fogel,1975; Von Hirsch,1976(האשמה של העבריין והנזק שנגרם 

על כך שהשמרנות ושיקול הדעת הבלתי מוגבל של השופטים הגבירו דווקא את  וצביעה "הצדק

כך למשל תקף השופט הפדראלי פרנקל ). Blumstein et al.,1983(הפערים בענישה 

(Frankel,1973) דעת שגרם לכך שמידת העונש הפכה תלויה בשופט היושב בדיןאת שיקול ה ,

 Nullum(עליונות שלטון החוק  הקובע אתובכך נסתר לדידו העיקרון המנחה . בהעדפותיו ובגחמותיו

crimen, nulla poena sine praevia lege poenali ] (ללא , לא קיים פשע ולא ניתן להטיל עונש

הגדרת מטרות הענישה חייבת להיות נקודת המוצא לכל , ל פרנקללתפיסתו ש]. חוק המכתיב זאת

) lawless(חוק  נטולתהוא הרחיק לכת וטען כי מערכת הענישה בימיו היא . סנקציה פלילית

 ).1973,שם(

בין אלו היה הניסיון להגביל . הונהגו בה שינויים, "גמול הצדק"כתגובה למחדלי מדיניות   

קביעתם של עונשים תקניים , שני הכיוונים שננקטו היו. ת העונשאת שיקול הדעת השיפוטי בגזיר

)presumptive sentences (כאשר כל סטייה חייבה , שהגדירו דרגות ענישה מומלצות לכל עבירה

הייתה קביעת קווים , דרך אחרת שהתקבלה יותר. ב"הנמקה ברורה שעד אז לא נדרשה בארה

כמו עבר פלילי של , אלא גם בנסיבות מחמירות, המנחים שיתחשבו לא רק בטיב העבירה וחומרת
                                                        

  המדד המקובל ליעילות השיקום היה מספר המשוקמים שלא מעדו ולא חטאו שוב  10

http://www.sentencing-guidelines.gov.uk
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העובדות ). 1986,קנאי(ערעור על העונש יתאפשר רק במקרה של סטייה מקווים אלו . הנאשם

הן על העברת שיקול דעת רחב , בשטח הצביעו הן על התנגדות השופטים להגבלת שיקול דעתם

כמו כן . מכלל המורשעים 90%-עלה מלתביעה והן על שימוש גובר והולך בעסקאות טיעון עד כדי למ

אסירים  506לכדי  [ב ברמות המאסר השונות "לעליה ניכרת במספר הכלואים בארה, גרמה השיטה

). BJS, 2007( 1980בשנת  100,000-ל 139לעומת  2007נפש באוכלוסייה בשנת  100,000ל 

ראה (ווים המנחים  התקבלו אמנם החלטות שפגעו בקביעות הקשיחות של מדיניות הק 2005 בשנת

US  vs. Booker 4-104 ;US vs. Fanfan 4-105(  , אולם המדיניות העקרונית של הגבלת שיקול

שכן הרצון לעשות רפורמה בענישה . הדעת השיפוטי עדיין קיימת ומתרחבת במקומות שונים בעולם

         לשיפור מערכות הענישה, וממשיכות לחתור, מדינות רבות חתרו. ב"לא יוחד לארה

)Ashworth, 1992 ; Tata et. al. ,1996 ;Hutton et. al. ,1996( , במטרה להפכן לצודקות

בשבדיה הוצגו קווים מנחים נרטיביים לא כמותיים  והונהגה  הדרכה מעשית  לשם  . וליעילות יותר

 ,Von Hirsch and Jareborg, 1989;  Jareborg( יישומו  הלכה למעשה  של  עקרון  הצדק 

  ).Tata et al.,1996(נקט בגישה דומה  1991גם החוק הפלילי של אנגליה וווילס משנת ). 1994

נוכל לטעון כי למרות מגרעותיו הוא מודל למדיניות ענישה " מודל הצדק"בהסתכלנו על   

ואלו אכן נבדקות חדשות . ולדיון ציבורי ומחקרי וככזה מטרותיו המוצהרות חשופות לביקורת. ברורה

הן באקדמיה והן על ידי מערכות אכיפת החוק עצמן ומערכת המשפט , הן על ידי התקשורת, יםלבקר

לתיקונים ולניסיונות להחזרת המערכת למסלול בכיוון , בדיקות אלו מובילות לרפורמות. בכללן

או לתיקון המדיניות והתאמתה למצב העניינים העובדתי העדכני ולשינויים , המדיניות המוצהרת

  ).Blomberg & Lucken,2000(  מאז הרפורמה הקודמתוח התקופה שחלו בר

הטכנולוגיה המודרנית תורמת אף היא את חלקה לרפורמות ולמאבק בפערי הענישה   

במקומות שונים החל שימוש במערכות מחשב לצרכי קבלת ההחלטה . והגבלת שיקול הדעת

מתקיימים כבר ) ICAIL(והחוק  כנסים בשאלת הבינה המלאכותית. השיפוטית וצמצום שיקול הדעת

וגם עיתון מקצועי ) IAAIL" (התאחדות בינלאומית לבינה מלאכותית וחוק"בחסות ה 1987מאז 

שיישמו את הרעיון הלכה , אוסטרליה וסקוטלנד, כמו קנדה, קיימות מדינות. בנושא  יוצא לאור

לרמת הענישה בתנאים  באשר, בעיקר לשם מתן הנחיות לא מחייבות ,)Tata et al.,1996(למעשה 

הדבר מקל על השופט לבחון את הנורמה המקובלת ללא צורך לנבור . דומים לאור ניסיון העבר

 11"אפקט העיגון"ויוצר הן את התופעה הפסיכולוגית קוגניטיבית של , בפסקי דין ישנים מחד

                                                        
להסתמך על הערכה ראשונית ההופכת , מצבי קבלת החלטותהיא הנטייה הקיימת ב – anchoring effectאפקט עיגון  11

  .לעוגן ומגלה עמידות בפני שינויים אפילו נוכח מידע חדש הסותר הערכה זו
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(Tversky, & Kahneman, 1974) ניסיון . והן נורמה קבוצתית המצמצמת  את שיקול דעתו מאידך

לאחרונה  ).2003, טלגם( בזמנו לא צלח, מקביל לבניית בסיס נתונים של ענישה פלילית בישראל

להשלים   )http://beta.nevo.co.il:90/NewSearchVerdict.aspx" (נבו" יהצליח אתר האינטרנט המשפט

של מאגר נתוני ענישה מקיף המכיל ניתוח סטטיסטי של כל גזרי הדין שניתנו בעשר את הקמתו 

אין בישראל אחידות בענישה מאגר המוכיח בברור כי . לפי פרמטרים שונים השנים האחרונות

  ).2009לוי  ; 2009, באום(

דיניות וניתן לטעון כי החוק הוא המ. לא קיימים בחוק הישראלי equity law(12(דיני היושר    

 ,החוק הכתוב הוא ברור? אך מה יעשה השופט שחש כי מיצוי הדין יגרום עוול לנאשם. המחייבת

עמד הבישוף  1717-כבר ב. חשובה יותר ממה שהחוק אומר, מבחינה מעשית פרשנות החוקאולם 

  : על הקושי ואמר כי) Benjamin Hoadly(הודלי 

"Whoever hath an absolute authority to interpret any written or spoken laws, it is he who is 

truly the Law-giver to all intents and purposes, and not the person who first wrote or spoke 

them". (quoted in Gray, 1921:111). 

קשה , בתנאים בהם החוק המהותי נקבע לאור פרשנות השופט וקביעתו באשר למהות הדין המחייב

הבעיה מתחדדת עוד יותר בתחום הפלילי ובשאלת מדיניות . לדבר על החוק כמכתיב מדיניות

הן , הענישה המומלצת שתחייב את מערכת המשפט כארגון ותהיה חשופה הן לביקורת ארגונית

שכן ללא מדיניות ברורה בשאלת ). 1997,גולדברג(לביקורת ציבורית והן לביקורת שיפוטית 

  .מתקבלים הפערים הגדולים בענישה שמבליטים את חוסר השוויון והצדק, הענישה הפלילית

 םאנו עדים לפערי, "משפט מקובל"בישראל בדומה למדינות אחרות המקיימות שיטת   

 Rattner; 1988, חסין וקרמניצר; 1990, כהן; 2005,)דורנר( שפיצן;  2009, באום(גדולים בענישה 

& Fishman, 1998 .(בשאיפה הלגיטימית להביא"....ון ציין אמנם כי יש להכיר בית המשפט העלי ,

פ "ע" ( לידי אחידות מה בעונשים המוטלים על ידי בתי המשפט הלכה למעשה, במידת האפשר והצדק

שיש לשמור ולקיים מדיניות של אחידות ענישה במקרים ובעניינים , כלל ידוע הוא בפסיקתנו"...וכן , )65/63

אשר מחמירה עם האחד ומקלה עם האחר כשהשניים , ת הצדק מתקוממת נגד ענישהמיד. זהים בנסיבותיהם

  .אולם הדברים לא מוסדו בחקיקה וטרם נקבעו אמות מידה). 301/82פ "ע" (חטאו באותה מידה

רק במקרים בודדים קבע החוק עונשי . החוק בישראל אינו נוטה להתערב בשאלות ענישה  

או עונשי ) 1977ז "לחוק העונשין תשל 300סעיף (צח חובה כמו מאסר עולם חובה במקרה ר

                                                        
המיועדים להשלים את , המשפט המקובלשהתפתחו בארצות , םמשפטייהם מערכת של עקרונות ) Equity(דיני היושר  12

 ".הצדק הטבעי"ונה וזאת במטרה להשיג את מה שלעתים מכ, החוק במקרים שהפעלתו הרגילה תהיה חמורה מדי
  

http://beta.nevo.co.il:90/NewSearchVerdict.aspx
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או תקיפת , )1977ז "לחוק העונשין תשל 345-355סעיפים (מינימום כמו במקרים של עבירות מין 

דיון במדיניות ענישה כללית התקיים במשורה וזכה ). 1977ז "לחוק העונשין תשל 273סעיף (שוטר 

הייתה , ה בישראל במטרה לקבוע מדיניות ענישההעבודה העיקרית שנעשת. להדים מועטים בלבד

הוועדה לבחינת הצורך שבהבניית שיקול הדעת השיפוטי בגזירת דינו של אדם ודרכי "עבודת 

וליחס שבין העונש המרבי , למידת האחידות בענישה, תוך התייחסות לעקרונות הענישה, ההבניה

). 1997,גולדברג")  (ועדת גולדברג"להלן " (רמת הענישה בפועל והעונש הראוי, הקבוע לעבירה

משפטנים  3, אנשי פרקליטות ומשרד המשפטים 7, שופטים 5( החברים  16בת  -הוועדה 

 –) 1997,שם( 14/11/96 - שמונתה על ידי שר המשפטים צחי הנגבי ב, )אקדמאים וקרימינולוג אחד

רת הדין אינו המצב קבעה חד משמעית כי המצב המצוי בכל הנוגע לשיקול הדעת השיפוטי בגזי

הוועדה , כלומר). 1997, שם(וכי בדרך של חקיקה יש להבנות את שיקול הדעת השיפוטי , הרצוי

גורסת כי יש להגדיר מדיניות ענישה מחייבת ומדגישה כי החיפוש אחר דרכים להבניית שיקול 

ת משפט הן במערכו 70-עולה בקנה אחד עם  מגמה המוצאת ביטוי מאז שנות ה, הדעת השיפוטי

המליצה הוועדה לשמר את ) 10(בדעת רוב . מקובל והן במדינות המקיימות משפט קונטיננטאלי

הוועדה סברה כי יש לקבוע מפורשות את . אם כי באופן מוגבל ומודרך, שיקול הדעת השיפוטי

כמו כן דרשה . כבסיס למדיניות ענישה, שלילת כושר ושיקום, הרתעה, מטרות הענישה של גמול

וגרסה כי קביעה זו יש להטיל על המחוקק ולא ,  ה לקבוע את ההנמקה הרציונאלית לענישההוועד

להשאירה בידי השופט וזאת משום שקביעת הרציונאל היא שאלה ערכית שאמורה לבטא את דעת 

על ההנמקה  לפרט . החברה בנושא הענישה ואין להשאירה לקביעת השופט על פי תפיסתו והבנתו

עקרון "כל זאת תומצת במושג . ולהצביע על  האיזון הראוי ביניהן, ות הענישהאת היחס שבין מטר

המדיניות מתווה גישה גמולית לא , למרות ציון ארבע מטרות ענישה נבדלות). 1997,שם" (ההלימה

ומבטא באורח הראוי את , עיקרון ההלימה משקף את סלידת הציבור ממעשה העבירה"...תועלתנית שכן 

הוועדה המליצה על שתי חריגות ). 1997: 10,שם" (תית מהפגיעה בערכים חברתייםמורת הרוח החבר

החמרת הגמול על ידי אלמנט שלילת (חריגה לחומרה נוכח מסוכנות הנאשם : מעקרון ההלימה

מיתון (והעבירה אינה חמורה " ממשי"וחריגה לצורך שיקום  אם לנאשם פוטנציאל שיקומי , )הכושר

). 1997,שם(מחייבת הנמקה מתאימה , "עיקרון ההלימה"חריגה מ).  שיקוםהגמול על ידי אלמנט ה

ועל פי מה היא נקבעת או איך יוגדר ויאובחן " מהי מסוכנות"הועדה אינה מציינת מי מוסמך לקבוע 

  . ואפשר להניח מרוח הדברים כי תפקידים אלו הושארו בידי השופט, "פוטנציאל שיקומי"

סה הגבלה רחבה עוד יותר של שיקול הדעת השיפוטי גר, )6(דעת המיעוט בוועדה   

ברוח , ובעיקר עונשי מינימום שיגדירו ברורות את טווח הענישה, באמצעות קביעת הנחיות ברורות
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 2005בסוף . ח למרות חשיבותו לאחידות הענישה לא יושם"הדו). 1984(הצעות פלר וקרמניצר 

א 2005,יועז(ח ועל כוונה ליישמו הלכה למעשה "הדו" גילוי"הודיעה שרת המשפטים ציפי לבני על 

ועברה בקריאה , ביוזמת השר חיים רמון  2006הוגשה אמנם ביוני  241הצעת חוק ). 2005,פכטר;

אולם ניסיונות לשנות את דרכי מינוי . נשארה החקיקה בהקפאה 2008ראשונה אולם עד תחילת 

ממשיכים , בבית המשפט הפלורליזםהגברת המעורבות הפוליטית במינויים והגברת , השופטים

  )2009, כהן; 2007, ראה פרידמן( להתקיים

מה ? כיצד רואים השופטים הנחקרים את הצורך במדיניות בכלל ומדיניות ענישה בפרט  

מוטלת האחריות , ועל כתפי מי לדעתם? מהי המדיניות הרצויה? דעתם על המדיניות הקיימת

  ?לקביעת מדיניות כזו

  

  ובחירהן  מיו, על איתור

במיוחד בארגונים , יכולת התפקוד של ארגון תלויה במידה רבה בכישורי יחידיו לבצע את תפקידם

ומידה , בהם ליחיד מידה רבה מאד של שיקול דעת וקבלת החלטות מחד, כמו מערכת המשפט

 לתפקיד הכניסה עם שלו הביצוע רמות אשר, זה הוא לתפקיד מתאיםה עובד. מועטה של פיקוח

 ביצוע מעצם הנאה יחווה, ביותר התלולה הלמידה עקומת את יפגין, מלכתחילה גבוהות נהתהיי

 הזיהוי. זמן לאורך בו להתמיד ביותר הרבה המוטיבציה את גם יראה אלה מאפיינים ולאור התפקיד

 תלויים, הארגון אופי ואת התפקיד דרישות את ביותר ההולם העובד של, הפונים מבין, והברירה

, מדויקים מיון לכלי התפקיד של מיטבי לביצוע הנדרש הכישרון פרופיל את לתרגם, ביכולת

, איתור מועמדים לשפיטה .)2004, רז( בפועל מקצועי שימוש בהם ולעשות ויעילים אפקטיביים

.  וקיימים גם שיקולים פוליטיים .הוא תהליך קריטי בבניית מערכת שפיטה יעילה, מיונם וגיוסם

 משך ,השיפוטי בכוח הגידול כי מציינת הבריטי המשפט במערכת הדנה)  Malleson,1999( מלסון

 תהליך של הייצוגיות להגברת צעדים ננקטו ולכן. המינוי הליך של הפוליטית משמעותל לב תשומת

 של ואחריות פתיחות להגביר יש כי ההבנה גברה לכן. דמוקרטי הבלתי טבעו לאור במיוחד המינוי

. שהוצעו לשינויים המניע הכוח הייתה זו הבנה .השיפוטית בעצמאות לפגוע מבלי, המינוי הליכי

 היא השופטים מינוי תהליך את 1996-ב בחנה הבריטי הפנים משרד של הבחינה ועדת כאשר

 כי מצפה שהמדינה התפקידים על ישפיע בעתיד שיבחר השופטים סוג כי וציינה זה צורך הדגישה

  .)שם( ימלאו  השופטים

נהוגה מעורבות של המערכות הפוליטיות , האמון על הפרדת הרשויות, מוקרטיבעולם הד  

ישקפו בעת מינוים את הלכי הרוח , הדבר משפר את הסיכוי כי השופטים שימונו. במינוי השופטים
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המערכת הפוליטית נושאת . וייצגו את הנורמות הרווחות באותה שעה ובאותו מקום, של רוב הציבור

, מאידך. אם המינויים יוכיחו עצמם בפועל כלא ראויים, בבחירות" שלם"ועלולה לגם באחריות למינוי 

מבטיחים את עקרון אי התלות , העצמאות השיפוטית וקביעות המשרה המוענקים לאחר המינוי

- כמו מינויו ב, מובהק" פוליטי"מינוי . ומשחררים את השופט הנבחר ממחויבות כלפי מי שבחר בו

ארל  -ניה ומתמודד על מועמדות המפלגה הרפובליקנית במרוץ לנשיאות של מושל קליפור, 1953

יצר את אחד השופטים הליבראליים  –ב "לנשיא בית המשפט העליון של ארה, )Earl Warren(וורן 

) שמינה אותו כשמרן(עד שהנשיא אייזנהאואר , הוא היה כה ליבראל. ביותר במאה הנוכחית

 ;Malleson,1999(השגויה ביותר שקיבל במהלך כהונתו  התייחס למינויו כהחלטה הנשיאותית

Horwitz,1999 .(השופט פרנקפורטר שמונה על ידי הנשיא רוזוולט משום שנחשב , מאידך

את הצד הפוליטי של בית  מאד ש המדגישיםי ).Horwitz,1999(הפך דווקא לשופט שמרן , לליבראל

היא המנבא העיקרי של  האישית פוליטיתב וטוענים כי האידיאולוגיה ה"המשפט העליון של ארה

  .) Epstein & Knight,1998; Spaeth and& Segal, 1993,2002( העליון  שופטיהחלטות 

ניווכח שבכולן שולטת , אם נבחן את שיטות בחירת השופטים במדינות המשפט המקובל          

הרכב , וועדת מינוייםאפילו באותם מקומות בהם קיימת . המערכת הפוליטית בהחלטות המינוי

ומשקל פחות לשופטי , ברוח הפרדת הרשויות, הוועדה נותן משקל רב יותר למערכת הפוליטית

שבה המערכת הפוליטית  השיטה Malleson & Russell). ,2006; 2001,צוובנר(הערכאה הגבוהה 

רכת יש הרואים בה אב טיפוס לפוליטיזציה של המע. היא השיטה האמריקנית, מעורבת ביותר

, הגישה האמריקנית היא למעשה הדמוקרטית והייצוגית ביותר, אולם במושגיה היא. המשפטית

עובר מסננת של בית הנבחרים המייצג את הציבור בעת המינוי וכל שופט  - משום שכל שופט ממונה 

אולם , י הנשיא"ברמה הפדראלית מתמנים השופטים ע. נבחר על ידי הקהילה בה ישמש -נבחר 

אפילו כאשר בסנט יש למפלגת , אישור שאינו אוטומטי ואינו מובטח, מחייב אישור הסנטמינוים 

לא אושר על ידי בית , והיו מקרים שבהם מינויו של הנשיא. (Skordaki,1991) הנשיא רוב

אישור המועמד ניתן לאחר חקירה פתוחה ). Rutkus and Sollenberger,2003( 13הנבחרים

נושאי ". יצור על"נת את כישוריו ומידת התאמתו לתפקיד כבן אדם ולא כהבוח, וציבורית של המועמד

דרך שאלות המצויות על סדר , נדה'דעות ואג, עמדות, החקירה יכולים לנוע מנושאי אידיאולוגיה

 -מדינות ארצות הברית . אופי ואתיקה, היום הציבורי ועד לשאלות בנושאי התנהגות אישית

נעשה המינוי על ידי המושלים ובאישור בתי , השלישי לחוקהברוח הסעיף , שבתחילה גם בהן

                                                        
אחד . ב עשרות מינויים של מועמדי נשיא לשיפוט בבית המשפט העליון"במהלך שנות קיומו דחה הסנט של ארה 13

 Greenhouse,1987)( מועמדו של הנשיא ריגן  , Borkהמקרים המפורסמים היא דחיית מינויו של  
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 1832- כבר ב. משיטת המינויים החלו עוברות לשיטות שלתפיסתן היו דמוקרטיות יותר -הנבחרים 

קיימות ).  Stein, 1974(עברה פלורידה לשיטת שופטים נבחרים ומדינות אחרות החרו אחריה 

בכולן חושף . אישיות ואחרות, גתיות ולא מפלגתיותמפל, ב שיטות בחירה שונות ומגוונות"בארה

, וכולן נערכות במגמה להביא ליתר דמוקרטיזציה של הליכי הבחירה, השופט את האני מאמין שלו

בשונה בתכלית . לעמו מאזין ואת ערכיו מייצג, ולשם מימוש ההצהרה כי השופט בתוך עמו יושב

סמכות מינוי השופטים לגורמים פוליטיים ואין  מרבית מדינות העולם מוסרות את, השינוי מישראל

" פוליטיים"המינויים ה, יתר על כן). 2003, הלר(בכך לפגוע במעמדו ובסמכותו של בית המשפט 

, אי התלות מפני הבכירים והעמיתים במערכת -מבטיחים את קיומה של אי התלות הפנימית 

כך למשל ". פעולות גמול"לחשוש ל מבלי, המאפשרת לשופטים להביע ביקורת כנגד המערכת עצמה

להביע ביקורת נוקבת כנגד בית המשפט העליון של , העז שופט פדראלי מבית המשפט לערעורים

  ). Noonan,2002(בלא חשש שקידומו לאותו בית משפט יפגע בשל כך , ב"ארה

כיצד היא מגיעה  אל אותם ? כיצד מאתרת מערכת המשפט בישראל מועמדים לשפיטה  

סדרי העבודה של הועדה לבחירת (כללי השפיטה "בקריטריונים הנוקשים שמונה חוק  העומדים

מכינה ומכשירה ? בודקת האם המועמד מקיים את אותם קריטריונים? 1984 -ד"התשמ, )"שופטים

 -על מנת להבטיח ובאילו אמצעים היא נוקטת ? את אותם הנבחרים לתפקיד החשוב שיוטל עליהם

שהמינוי יהיה מינוי  - 70החסינות החובקת ותינתן לו הקביעות עד גיל טרם שתוחל על המועמד 

  ? ראוי

שכללה שופט בדימוס ושני , )2001, זמיר(הקימה מערכת המשפט וועדה  2001בשנת   

הוועדה מצאה כי השיטה הקיימת היא הטובה ביותר והמליצה על . חברי הועדה למינוי שופטים

הבחירה צריכה להתבסס על הרמה המקצועית של המועמדים הוועדה סברה כי . תיקונים מזעריים

עם . יש לתת משקל גם לעקרון השיקוף החברתי, וכאשר אלו מתאימים. ועל תכונותיהם האישיות

" הרמה המקצועית"שיבדקו את , זאת לא קיבלה הוועדה כמדיניות קיום מבחני אישיות וידע

ציעה מכשיר אחר לבדיקת אותה רמה הוועדה גם לא ה. של המועמדים" התכונות האישיות"ו

  . מקצועית ואותן תכונות אישיות שמפרט החוק

לנושא בדיקות רקע טרם שלב המיון והבחירה של השופטים וכן לדרכי הבדיקה של   

הועדה שללה אפשרות של . הועדה לא התייחסה כלל -התכונות המנויות בחוק שנדרשות משופט 

יסיון ואף לא הציבה כל תנאי סף השכלתיים והניחה כי ניסיון או מינוי לתקופת נ, מינויים זמניים

כמקובל במספר מדינות , עדיף על הכשרה ספציפית מדוקדקת וניסיון מודרך, מצטבר של השופט

את העובדה כי בארצות משפט מקובל " ראיה"הועדה מביאה כ. המקיימות משפט קונטיננטאלי
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אולם . יחסית ולאחר שצבר ניסיון מקצועי אדם מתמנה לשופט כשהוא מבוגר, וישראל בכללן

, שנה 35התמנו טרם מלאות להם , 2004מבין השופטים שכיהנו בסוף  52, במציאות של ישראל

הנתונים מאתר בתי (וחלקם לא התדיינו מעולם כעורכי דין בפני בית משפט אזרחי או פלילי 

האם אלו עדיפים על צעיר ).  www.nfc.co.ilומאתר מחלקת ראשונה  www.court.gov.ilהמשפט  

הדרכה וליווי של שופט וממשיך , תחת עין ביקורתית, שעבר מסלול התמחות ארוך וקשה, 27בן 

ראש מחלקת יעוץ  -) 2001(פרץ סגל ? לפעול תחת פיקוח והערכה במשך תקופת ניסיון ארוכה

ט המקובל ח הוועדה והדגיש כי  מדינות בעולם המשפ"הגיב לדו, וחקיקה במשרד המשפטים

מסיקות מסקנות , בוחנות את שיטות המינוי והבחירה של שופטים באופן ביקורתי מידי מספר שנים

, הוא מדגים גם כיצד במדינות רבות. סגל קורא לנהוג כך גם בישראל. ופועלות לשיפור המצב הקיים

). הדיוטות(יורד משקלם של השופטים בוועדות הממליצות ועולה מספרם של נציגים מטעם הציבור 

מגמה המקדמת את אמון הציבור במערכת השפיטה ומפחיתה חשש למשוא פנים בבחירת 

מאפשרת לוועדה  לשים דגש רב יותר על הכישורים , השתתפות הדיוטות בוועדת מינויים. השופטים

להגברת , המכתב קורא לשינוי הרכב הוועדה. משפטיים של המועמדים-החברתיים והאנושיים הלא

כמו מינוי , ולמינוי שופטים לתקופת ניסיון, ת של המתמנים וכן לשקיפות הליכי הבחירההייצוגיו

להנהיג ) 2001, שם(לחילופין מציע סגל .  קודם למינוי קבע, שופטי שלום למשרה חלקית באנגליה

" תכנית מיסורי"אם באמצעות בחירות או בשיטת בדיעבד על פי , שיטות אשרור אמריקניות

)Missouri Plan ( שבה המינוי הוא זמני לתקופה קצובה ובסיומה , ב"הרוכשת פופולאריות בארה

 הצעה ובהפרידמן פרסם ' פרופ). Stephens, 2003(של התקופה מתקיימת הצבעת אשרור 

, זינו(עקרונות אותן ניסה ליישם בהיותו שר משפטים , )2007, פרידמן(עקרונות לשינוי השיטה 

2008(.  

כיצד משפיעה זו על אפשרות קידומם , ביחס לשיטת המינויים מה סוברים השופטים  

   ?ם לזכות בקידוםהבמערכת וסיכוי

  

  ?לביצוע התפקיד השופט נה וכיצד מוכשרממי מ

עורר , התרחבות הכוח השיפוטי ויכולתם של ממונים שלא נבחרו בדרך דמוקרטית לשנות סדרים

;  Malleson 1999; 1999, ראה למשל הלר( עניין רב וסקרנות בדרכי המינוי וההכשרה של שופטים

Black,1970  ;2009, כהן;   2001, צוובנר.(    

אולם . מתמנים לשיפוט בדרך כלל פרקליטים מנוסים, לבמדינות המקיימות משפט מקוב  

בבריטניה רוב המתמנים לשפיטה מגיעים . דרישות הניסיון הן רחבות יותר מאלו הנהוגות בישראל

http://www.court.gov.il
http://www.nfc.co.il
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אליהם הגיעו לאחר הופעות (פרקליטים בכירים המופיעים בערכאות גבוהות , 14Silks- מקרב ה

מציב את  1990- תים המשפטיים הבריטיים מחוק בתי המשפט והשירו). רבות בערכאות הנמוכות

לפחות עשר שנות הופעה בבית משפט גבוה : לשם מינוי עורך דין לשופט, דרישות הסף המחייבות

לערכאות הביניים . או שנתיים ניסיון בשיפוט בערכאות ביניים) שנה 20הסף בפועל הוא מעל (

או שיפוט בפועל בערכאה נמוכה )  Barrister(נדרשות לפחות עשר שנות ניסיון כפרקליט מתדיין 

גם לערכאות ראשונות נדרשות לפחות עשר שנות ניסיון כפרקליט מתדיין . במשך שלוש שנים

)Barrister) (2004, אבן ;(Stevens, 1992;Terril,2002 .הם פרקליטים , רוב המתמנים לכן

שופטים  477, י המשפטעל פי נתוני מערכת בת 2004בישראל כיהנו בינואר ( 40מנוסים מעל גיל 

בעת  35 - היו בני פחות מ 52, או פחות 39מונו בגיל  177מהם ] לא כולל בית דין לעבודה ורשמים[

קיימים בתי משפט שלום , "מקצועיות"ראוי לציין כי באנגליה בנוסף לערכאות ה). מינויים

)magistrate courts (תביעות מכלל ה 95%-הדנים בכ, הדיוטות 30,000-בהם מכהנים כ

  ).Central Council of Magistrates, 2005(הפליליות ומורידים עומס רב ממערכת המשפט 

כ "כאשר התואר הראשון הינו בד, ב הם לימודים לתואר שני"לימודי משפטים בארה   

מהווים , ההישגים האקדמיים והחברתיים, איכות בית הספר למשפטים. במדעי הרוח או החברה

מועדפים בעלי תארים מתקדמים   , לשם שיפוט פדראלי.  תיתמפתח להתמחות יוקר

Baldwin,1978).(  

בחינות הסמכה ממשלתיות  ושתי שנות , בגרמניה נדרשות חמש שנות לימוד אקדמיות  

על כל מתמחה חובה להתנסות במספר . התמחות כתנאי מוקדם לקבלת מינוי לכס השיפוט

. ברשות מנהלית ובמשרד פרטי, בבית משפט מנהלי ,בבית דין אזרחי, בבית משפט פלילי: תחומים

כל שופט . שופט חדש חייב בתקופת ניסיון בת שלוש עד חמש שנים שרק בסיומה יקבל מינוי קבוע

והיו מקרים בהם . בתקופת הניסיון מקבל שלוש הערכות מנשיא בית המשפט שבו הוא מכהן

גם הרחבת האחריות . בניסיוןהתקבלה החלטה שלא להעניק מינוי של קבע לשופט שלא עמד 

טרם שיגיע למעמד , שופט חדש ישב מספר שנים כשופט צד בהרכב. נעשית בהדרגה, והסמכויות

מוערכים השופטים אחת לארבע , לאחר קבלת מינוי של קבע. שבו יוכל לקבל החלטות בזכות עצמו

את קידומם של ההערכות התקופתיות הללו קובעות לשבט או לחסד . 49עד הגיעם לגיל , שנים

, נדרשים השופטים לעבור קורסים שונים באקדמיה לשופטים שבטרייר, במהלך השירות. השופטים

, כך למשל שופט פלילי יידרש לעבור קורסים בשיטות חקירה. לאו דווקא בחידושי משפט וחקיקה

                                                        
מעמד המעיד על , queen's counselהמשתייכים ל , באנגליה) barristers(דרגה מקצועית של עורכי דין מתדיינים  14

  יםהכינוי ניתן על שם גלימות המשי שהם עוט. שנה לפחות 15הופעות במשך 
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 ;Böttcher,2001(' בויפנולוגיה וכ, קרימינולוגיה משפטית ופורנזית, הערכת עדויות

Gressmann,2002 .(אין מחסור במועמדים, למרות דרך חתחתים זו .  

תפיסת השיפוט כשירות ציבורי מביאה למאמצים מתמידים לשיפורו ובעקבות זאת גם   

בסקר שביעות רצון בקרב . )(Malleson,1999 לשביעות רצון הציבור מהשירותים הניתנים

-למעלה מ, ריין וסטפליה-ינת נורדשנערך על ידי האקדמיה לשיפוט במד, משתמשי בית המשפט

ציון רע נתנו ', בוילטיפול בעניינם וכ, ליחס שקיבלו, נתנו ציון טוב או טוב מאד לבית המשפט  60%

, נקודת החולשה העיקרית שהודגשה. והאחרים סברו כי השירות הוא בינוני, רק אחוזים בודדים

העניקו לבית , לו שהפסידו במשפטםגם כא, כלומר). Dieckmann,2002(התייחסה לבעיית החניה 

  .המשפט ציון טוב

, לעבור עם סיום לימודי המשפטים, בצרפת נדרשים בוגרי משפטים הבוחרים בשיפוט  

הקבלה . בבית הספר הלאומי לשופטים של משרד המשפטים, התמחות נוספת בת  שלוש שנים

ה הראשונה מוקדשת רובה שנת ההכשר. סלקטיביים ביותר, מותנית במבחני קונקורס כלל ארציים

הזמן הנותר מוקדש להתמחות מעשית . כולל במדעי החברה והרוח, ככולה ללימודים תיאורטיים

, מתמנים הבוגרים למשרת שיפוט, לאחר ההתמחות. הן בערי שדה והן בפריס, בבתי משפט

. ט ותיקמתקיימת חניכות תחת עינו של שופ, בשלבים הראשונים. או לשירות בתי  הסוהר, לתביעה

 ;Terril, 2002(ובהערכות אלו תלוי קידומם  קבועים פרקיםבהשופטים עוברים הערכות 

Cappelletti, 1989.(  

בקרה מתמדת וקבלת , תקופת מבחן לפני קבלת הקביעות, לאור הכשרה מדוקדקת כזו  

מטה את הכף לחובת שיטת ההכשרה , לא נראה כי גיל השופט בעת המינוי –משובים 

במיוחד לאור העובדה כי בעת שבה מתחיל השופט בקונטיננט לקבל החלטות . אליתהקונטיננט

אין הוא כבר צעיר כל  -השקולות לאלו שמקבל שופט שלום בישראל ביום שלאחר מינויו  -עצמאיות 

  :מעיר על כך מנהל בתי המשפט בעבר. אולם עתיר ניסיון, כך

 –במשך תקופה ניכרת  –דלת ומנסה ניתן לומר כי בדרך כלל השיטה האירופאית משת"... 

כי מי  –מאוחר מידי  –ואילו בשיטה האנגלוסכסית יש ומתגלה , לתהות על קנקנו של המועמד 

- כשלון בתחומים שאי, שהוכיח את כישוריו המזהירים כפרקליט נכשל בכהונתו השיפוטית

  ). 250: 1994,רביבי" (אפשר היה לחזותם מראש אצל מועמד כזה

חוק בתי (לשופט שלום בישראל הינה חמש שנות ניסיון ברציפות או לסירוגין דרישת הסף   

ועיסוק בהתדיינות בפועל , אולם מהות ואיכות הניסיון אינם מוגדרים). 1984ד "התשמ –המשפט 
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טרם מינויים או לאחר , הכשרה מיוחדת לשופטים גם בישראל לא קיימת. אינו מהווה תנאי למינוי

  :אתר בתי המשפט מפרט).  1993וגולדשמיט  ראה קרמניצר(המינוי 

שופט בישראל , כאמור. הכשרה לשיפוט אינה תנאי מוקדם לבחירת אדם לשיפוט בישראל ..."  

מרשויות המשפט של , הנבחר מתוך מערכת השיפוט ומקרב עורכי הדין, הוא משפטן מנוסה

הוקם , שיפוט גבוההכדי לשמור על רמת , עם זאת. המדינה או ממורי המשפט באוניברסיטה

לשעבר , ר יואל זוסמן"ליד בית המשפט העליון בירושלים מכון להשתלמות שופטים על שם ד

לשופטים , ההשתלמות מיועדת לשופטים המכהנים בתפקידם. המשפט העליון-נשיא בית

על . בראש המכון עומדים שופטים של בית המשפט העליון. וגם למועמדים לשפיטה, חדשים

מרצים בו גם משפטנים רמי . נים שופטים ומרצים מהפקולטות למשפטים בישראלמדריכיו נמ

  ).2008 ,הרשות השופטת( .משיטות משפט אחרות מעלה

, אולם המכון מתמחה בנושאים משפטיים בלבד ונראה כי בתחומי ידע רלבנטיים אחרים

אתר ( ן ההיצע הוא מוגבלמנהל עסקים וראיית חשבו, כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, כקרימינולוגיה

מנהל בתי המשפט . )http://www.court.gov.il/heb/home.htm 15המכון להשתלמות שופטים

הכשרה לכהונת השפיטה , גורס כי רצוי היה להעניק לעורך הדין המתמנה, השופט רביבי, בעבר

, בנוסף על כך. ך לפניוכי אין די שהמועמד לשפיטה הוא עורך דין ששמו הול, ניסיון זה תומך במסקנה"....

עולה וגובר הצורך , מזו של מקצוע עריכת הדין) בתחומים רבים(ודווקא משום שכהונת השפיטה שונה 

  ). 244: 1994, רביבי( "בהכשרה מתאימה שתכין את המועמד למעבר זה

דיני "מצמצמים את פעילותם ומתמקדים בתחום צר ומוגדר כהעורכי דין כיום רואים יותר ויותר 

, כשמדובר במשרות ניהול". רשלנות רפואית", "דיני עבודה", "גירושין", 16"משפט פלילי", "שפחהמ

  ):1989פורת -בן(אמרה מבקרת המדינה 

בין היתר בכישורי הדירקטורים המאיישים , פעילותו היעילה של הדירקטוריון מותנית כאמור" 

. מירב ההיבטים של פעילות החברה שהכישורים של הדירקטורים יקיפו את, לכן יש להקפיד. אותו

בדיקת כישורי המועמדים צריכה להיעשות גם בהתחשב בהרכב המצוי של הדירקטוריון לעומת 

   ".הרכבו הרצוי

האם לא ראוי היה . רואה יתרונות  בשונות ובהתמחות, השופטת בדימוס, כלומר גם המבקרת

  ? במיוחד למנות שופטים שיתמחו בתחומים ספציפיים ולהכשירם לשם כך

                                                        
או , ובהן נראה שכל הנושאים הם משפטיים 2006,2007,2008באתר המכון מופיעות תוכניות ההשתלמות לשנים  15

איתור חומר משפטי ברשת והפעלת התוכנות במערכת בתי , קשורים כמו הפעלת מחשבים העוסקת בעיבוד תמלילים
  המשפט

באופן ייחודי ויוצא דופן . לו התמקצעות ממוקדתבראש ובראשונה חרט המשרד על דג "ד שרמן "כך למשל אומר עו 16
 " של המשרד הינו התמחותו היחידה) על שלל היבטיו(המשפט הפלילי , המשרדים הגדולים והמובילים בארץ ממרבית

  )D&B http://duns100.dbisrael.co.il/2008/532663770/indexh.aspמופיע באתר (

http://www.court.gov.il/heb/home.htm
http://duns100.dbisrael.co.il/2008/532663770/indexh.asp
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מפורטים , 1984 -ד"התשמ, )סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים(בכללי השפיטה   

  :תכונות המועמד הרצוי

תפיסה ,  גוניות בתחומי המשפט השונים-רב, ידע ומיומנות בתחום המשפט כולל בקיאות משפטית .1

  ;יסודיות בהכנת החומר המשפטי, משפטית

  ;פה-כושר הבעה וניסוח בכתב ובעל .2

, כולל עמידה בלוח זמנים, דייקנות, סדר בעבודה, לרבות כושר ארגון וניהול, עילות וכושר ביצועי .3

  ;יעילות והספק בעבודה, גישה עניינית ותכליתית לעבודה, חריצות

, הבחנה בין עיקר לבין טפל, ישוב הדעת, כושר החלטה והכרעה, סמכותיות וכושר לנהל דיון .4

  ;להגיע להחלטות נכונות והיכולת, התחשבות בכל הנתונים

יכולת , שקט נפשי; בפתיחות ואופי יציב, בסובלנות, בסבלנות, בין היתר, מזג שיפוט המתבטא .5

  ;גינוני משפט; יכולת ליצירת קשר עם אנשים, עמידה בלחצים

- עצמאות בחשיבה ואי, אמות מידה מוסריות, הגינות כלפי הזולת, יושר אינטלקטואלי, אינטגריטי .6

  ;תלות

  ;ותבונה חוכמה .7

  ;תדמית המועמד בעיני הזולת בתחום המקצועי ובחיי היומיום .8

  .מוטיבציה .9

אולם למי . יהיה שופט לעילא ולעילא, אפשר להניח כי אדם המחונן בכל התכונות הללו  

כלים ויכולת לבדוק קיומן של תכונות , ידע וכישורים, מחברי הוועדה או מוועדת המשנה יש הכשרה

ומידת חיוניותן למילוי , נעשה בכלל ניסיון לבדוק קיומן של תכונות אלו האם?  אלו אצל מועמד

בתכונות המועמד כמו , ומדוע לא נכללות דרישות סף אקדמיות ומקצועיות? התפקיד השיפוטי

כמו  ניסיון ? או לפחות הישגים גבוהים בלימודי המשפטים, תואר מתקדם, השכלה רב תחומית

ומהו התהליך שבו הופכים עורך דין מן השורה ? ת בבית משפטממשי ואיכותי בהופעה והתדיינו

כל עורך דין יכול לשמש כשופט מיד עם מינויו ואין צורך בהכשרה נוספת , או שמא? לשופט מקצועי

  ?לתפקיד פרט ללימודי המשפטים

האם ? מעניין ללמוד כיצד חשים השופטים ביחס להכשרתם ולהתאמתם למילוי התפקיד  

או שמא היו שמחים לו ניתנה להם הכשרה ? שרכשו ובניסיון המצטבר שאספודי להם בהשכלה 

  ?הדרכה והשתלמויות להרחיב את בסיס קבלת ההחלטות שלהם, ליווי, מעמיקה
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  על שפיטה מקצועית

שופט המסוגל להתעלם מכל דבר   -" שופט מקצועי"בפסקי דין רבים וברטוריקה מופיע המושג 

החלטת שופט מעצרים לעצור נאשם עד , עברו הפלילי של נאשם :כמו: ןשאינו רלבנטי לנושא הנדו

התעלמות , התעלמות מהודאה באשמה במקרה של הסדר טיעון שלא התקבל, תום ההליכים

. אשר השופט לא היה אמור להיחשף אליו ,מראיה בלתי קבילה וכל מידע אחר שיכול להזיק לנאשם

לפחות בשל , ראוי שלא ישב בתיק, איות לא קבילותשל ר" למסה כבדה"נטען כי רק שופט שנחשף 

, פוליטי -א-מדינת ישראל זקוקה לשיפוט מקצועי"...אומר אהרון ברק ). 4492/02פ "ע(מראית עין 

יוכל לפעול , שהשיפוט הוא מסכת חייו, רק שופט מקצועי. המפעיל את סמכותו באובייקטיביות ובמקצועיות

אהרון ברק דברים בטקס השבעת שופטים בבית הנשיא ". (ל שופטכראוי בגדרי המתח הקשה בו מצוי כ

סבור כי דברים אלו הם חלק מפרויקט )  Rozen-Zvi,2001( רוזן צבי ). 16.6.2003ביום 

 שנועד להבניית ,20-של המאה ה 90-וה 80- שחל בשנות ה )professional project(התמקצעות 

  .טוססטאלשם השגת יוקרה ו ,בידול וסגירות מקצועית

כתהליך שבאמצעותו מנסים ) Bilton et al.,1996(מוגדר סוציולוגית , "מקצוענות"המושג   

הדבר נעשה בדרך כלל באמצעות שליטה . לבסס מונופול על העיסוק בו, בעלי עיסוק מסוים

בעלי ידע נרכש ספציפי  , במתן כניסה רק לאנשים בעלי כישורים מוגדרים, בקריטריוני הקבלה

מערכת המשפט טוענת ללא לאות . לחסרי אותם כישורים והכשרה, שרות לעסוק בתחוםומניעת  אפ

למרות שבמושג מקצוע חבויה , )occupation(ולא עיסוק ) profession(כי השפיטה היא מקצוע 

   :פרופסיה היא, כך על פי מילון אוקספורד. ההנחה של הכשרה מיוחדת וספציפית

A vocation or calling, esp. one that involves some branch of advanced learning or 

science (the medical profession).  

בין עורך דין הממלא תפקיד  ם הבדלי ההכשרהמה, למעט הגדרת התפקיד השונה, לא ברור אם כן

למרות שהמערכת מתעקשת על קיומו של שוני ? שופטכ המשמשמשפטי כלשהו לבין עורך דין 

  ): 7/9/01בית הנשיא (אומר ברק ). 1994, רביבי(מהותי ואפילו שוני 

איש לא . חינוך שיפוטי ואתיקה שיפוטית עיצבו בנו את חוט השדרה השיפוטי, שנות מסורת"... 

זו צורת חיים שאין בה רדיפה אחר . זו צורת חיים. השפיטה אינה תפקיד, אכן......ישפיע עלינו

זו צורת חיים המבוססת על . פוש אחר פרסומת ויחסי ציבורזו צורת חיים שאין בה חי; עושר חומרי

לא כוחניות אלא . זו צורת חיים שיש בה חיפוש אובייקטיבי וניטראלי אחר האמת; עושר רוחני

לא ניסיון ; לא שמן אלא שם טוב; לא עוצמה אלא חמלה; לא שררה אלא צניעות; שיקול דעת

לא כניעה או פשרה עם קבוצות לחץ ; קרונותאלא עמידה איתנה על ערכים וע, לרצות את הכול



 
31 

 

אלא הליכה עקבית על בסיס , לא הכרעה לפי משבי רוח חולפים; אלא עמידה על הגשמת הדין

  ". תפיסות עומק וערכי יסוד

כיצד השופט מתחסן כנגד המתח הקשה ? כיצד הופכים עורך דין מהשורה לשופט מקצועי  

ובאופן ? תק מאישיותו ומאינטרסיו בבואו לדון במקרההבנוי בתפקיד וכיצד  מדריכים אותו להתנ

עובדות שברוב (כיצד ומי מלמד את השופט לקבוע את העובדות במקרה שלפניו , פרוזאי יותר

לאזן את הנסיבות , )המושבעים -נקבעות דווקא על ידי הדיוטות , המדינות המקיימות משפט מקובל

  ?לשקלל אותן ולקצוב את העונש הראוי, השונות

ושאובייקטיביות , שיקוליו שאישיות השופט אכן משפיעה על, ההנחה המקובלת היא  

, ואם כך הם פני הדברים. ) Frank,1931;2007, למשל שטרית( שיפוטית  היא אידיאל בלתי מושג

ששמונה להיות ) או משפטן אקדמי(האם נוכל להעיז ולומר  שהשופט המקצועי אינו אלא עורך דין 

  ?א פחותשופט לא יותר ול

  ): Cordozo,1921:13( אמר על כך השופט קורדוזו כבר בתחילת המאה 

"We may try to see things as objectively as we please. None the less, we can never see 

them with any eyes except our own" 

  ):1990,כהן(ובאותה רוח אומר חיים כהן 

כמו טיב העבירה שעברת , לויה לאו דווקא בנתונים אובייקטיבייםמידת העונש שיוטל עליך ת"....

בנתונים הסובייקטיביים , היא תלויה גם ואולי בעיקר: או מספר הרשעותיך הקודמות, ומסיבותיה

אלא כל שופט , ואולם לא זו בלבד שהשופטים שונים זה מזה...של השופט אשר תעמוד בפניו

  .."בפני עצמו שונה מפעם לפעם

משפטנים ) Posner,1990,1992(ועד ימינו ) Frank,1930,1931,1950(רבים מפרנק  שופטים

אנשי כך גם ו) 2004,שרון; 1990,כהן; 2005,סירקין(שופטים בדימוס , )1972, שטרית(אקדמאים 

או , חזרו והדגישו את מרכזיותה של אישיות השופט כמשפיעה על, )Myers, 1996(מדעי התנהגות 

, אפילו בקרב המשפטנים, ספק אם יש מי שמאמין. ות השיפוטיות המתקבלותההחלט, כמעצבת את

הוא ניסיון לעצב דעת " שופט מקצועי"האם הדיבור על . כי אובייקטיביות ללא סייג אכן מתקיימת

" שליטה נורמטיבית"או שמא זהו מאמץ ליצור ? להשיג לגיטימציה, לגייס את אמון הציבור,קהל 

  ? "טיפוח האגו"אינדוקטרינציה וסוג של בקהל השופטים באמצעות 

והשתייכותם להגדרה ? "שופט מקצועי"האם השופטים מקבלים קביעות אלו על קיומו של   

בהשתלמויות רחבות היקף ובמערכת שתתן היזון , ואולי הם חפצים דווקא בהכשרה ספציפית? זו 

מה השוני ? יותם וייחודםכיצד תופסים השופטים את מקצוע? חוזר להחלטותיהם ולהחלטות זולתם
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כיצד נרכש הניסיון ומהם ? למעט המינוי והגדרת התפקיד, בינם לבין עורך הדין המופיע בפניהם

היא ההחלטה הנכונה הראויה להיכלל , המאשרים לשופט כי ההחלטה שהתקבלה, מנגנוני המשוב

על שאלות מעין אלו גם ? או שמא בטעות יסודה וצריך להימנע מלחזור על שכמותה? במאגר הניסיון

  .מנסה המחקר לתת מענה

  

  על עצמאות שיפוטית ואחריותיות שיפוטית

באשר , הינה עיקרון מקודש של כל מערכת משפט  בחברה דמוקרטית" עצמאות השיפוטית"ה

משהיא , אך אליה וקוץ בה. השופט מצופה לקבל החלטה כשהוא חופשי מלחצים ושיקולים זרים

משתמש , "על השפיטה"בספרו המקיף ) 2004(שטרית . מצעי בלבדנתפסת כמטרה תחת היותה א

, כדי לבחון כל החלטה שלטונית המתייחסת למערכת המשפט" העצמאות השיפוטית"בקריטריון ה

אין היא לדעתו החלטה  -ואם סותרת , האם היא מקיימת או סותרת את עיקרון אי התלות השיפוטית

מדבר על כך שכל ) 1981,גוטמן( 1976-יועץ המשפטי ברק בשנוסח על ידי ה" עקרון בוזגלו. "ראויה

, עניינית ויעילה, שוויונית, מקבלי ההחלטות בשירות הציבורי מצופים להחליט בדרך אובייקטיבית

ולהיות חופשיים מלחצים לא ראויים ומהשפעות שאינן רלבנטיות לנושא ועשויות להטות את 

מפני תוצאות  מוחלטת לשופט יש חסינות, ותמקבלי ההחלט אולם בניגוד לכל שאר. החלטתם

  ).  gross negligence(ואפילו באותם מקרים  בהם התרשל התרשלות רבתי , מעשיו והחלטותיו

הרי שכיום מתחילים , אם בעבר נחשבה החסינות השיפוטית לערך מקודש שאין לגעת בו    

בהיקפה הרצוי ובנזק שעלול  ,לראות תחילתו של דיון תיאורטי במידת הצורך בעצמאות השיפוטית

אין כמעט דיון בשאלה , מאידך. Brubank,2002); 2001, אבניאלי(לצמוח מעצמאות בלתי מוגבלת 

או שמא במקרים רבים אי התלות השיפוטית  ?השופטים באמת עצמאיים בהחלטותיהם עד כמה

או ? ת עיניולקבל החלטה כראו, האם השופט היושב בדין חופשי באמת? אינה אלא הצהרה בלבד

מנשיאי בית המשפט שבכוחם , משופטים עמיתים, שמא חששו משופטי הערעור ושבט לשונם

עשויים להשפיע על החלטתו לשנותה  –מדעת התקשורת והקהל , להשפיע על קידומו ומעמדו

אלא גם שיקולים של אינטרסנטיות ופוליטיקה עשויים , "משהו"ולא רק חשש מפני ? ולעצבה

  .להשפיע

 Brubank, 2002)(נחשבת לעיתים כהיפוכה של העצמאות  )accountability(ותיות אחרי  

וכן דאגה . להחלטות ולמדיניות הננקטת, נשיאה באחריות למעשים ולמחדליםאחריותיות היא 

להצדיק ולנמק את , להסביר, במושג גלום הצורך לדווח. ליישום אותן החלטות בדרכים הולמות

  .ליהן דין וחשבוןלתת ע –התוצאות שהתקבלו 
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, כמפקד חטיבה בשטח, כראש הממשלה(קיימים מקבלי החלטות שהחלטותיהם גורליות   

אשר אם התרשלו  ורשלנותם , )כממונה על התקציבים ואחרים דוגמתם, כרופא, כיועץ המשפטי

לשלם במשרתם או , להיתבע בדין אזרחי או פלילי, הם עשויים לתת את הדין, נחשפה והוכחה

אם ישירות או עלי ידי הרשות שבשמה הם (ם ולעיתים גם  לשפות את הנפגע מהחלטתם ברישיונ

בהם כל איש מקצוע עשוי , וברור שלא מדובר בטעויות של תום לב. 17ולעיתים אף להיענש) פועלים

, הציבורית של נושא המשרה) accountability(האחריותיות , בהתאם. לחטוא במהלך עבודתו

למעט במקרה של תביעת נזיקין בה מקבלת (אין הוא מוגן מפני רשלנותו , כללמביאה לכך כי בדרך 

  ). המדינה אחריות שילוחית

באשר לשופטים קיימת בדרך כלל נטייה לראות בעצמאות השיפוטית ובאחריותיות   

חסינותו נפגעת ואילו מערכת שבה , שכן מערכת שבה השופט נדרש לאחריותיות. השיפוטית הפכים

ככל שעולה מידת האחת יורדת מידת . להסבר והנמקה, אין בה מקום לאחריותיות, רפתהחסינות גו

מאידך יש הסוברים כי אלו מושגים משלימים וכי קיום האחת ללא ). (Marshal,1995השנייה  

ומערכת שבה קיימת אחריותיות שיפוטית ללא עצמאות שיפוטית היא מערכת , השנייה היא בעייתית

ואילו מערכת שבה קיימת עצמאות ; יחשוש לקבל החלטה שמא יתבע בגינהחלשה משום שהשופט 

משום שבה יכול השופט לקבל החלטה בלתי , שיפוטית ללא אחריותיות היא מערכת מסוכנת

  ). Burbank, 2002(שאין לה אחיזה במציאות ולא יידרש לתוצאות החלטתו , מוצדקת

קיימים אחריותיות שיפוטית הלכה יש שופטים הסבורים כי לא קיימת סתירה וכי הם מ  

מתחייב גם סוג מסוים של פיקוח , אך אם אמנם קיימת אחריותיות). Marshall,1995(למעשה 

או סבירה , ואם ההחלטה ראויה, פיקוח שיבחין ויבדיל בין החלטה ראויה לזו שאינה ראויה. ובקרה

ים צריכים להינקט בין אם צעד, אולם אם ההחלטה רשלנית. החסינות תופסת, בנסיבות שהתקיימו

  .שפוי על ידי הגורם השולח  ובין אם סנקציה אחרת בגין רשלנות רבתי

  

  

  אמון הציבור 

הנשיא בדימוס . חרדות לשאלת אמון הציבור, מערכות  משפט בכלל ומערכות משפט מקובל במיוחד

) 433/87ץ "בג( "שלטון החוק כרוך בשמירה מתמדת על האמון במוסדות המשפט"שמגר אמר בשעתו כי 

  ).2005,ראה למשל ברק(ונושא זה חוזר ועולה בדברים של שופטים רבים 

                                                        
  )1974, אגרנט( ן"ל וראש אמ"להדחת הרמטכ שהביאה 1974ראה למשל מסקנות ועדת אגרנט  17
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התמודדה אף היא בשאלת אמון הציבור , מערכת המשפט האנגלית הנחשבת לשמרנית  

 1955-ב Kilmuirנסלור  'תקנות ישנות שתיקן הלורד צ. ובהשתתפותם של השופטים בדיון הציבורי

בדיון הציבורי בשל החשש לפגיעה בעצמאות השיפוטית אסרו על השופטים להשתתף 

)Malleson,1999 .(עם מינויו של הלורד  1989-אולם בMackay צעדו הראשון היה , נסלור'ללורד צ

). 1999,שם(מתי וכיצד להיפתח לציבור , לבטל תקנות אלו ולתת לשופטים שיקול דעת להחליט

 Lord( קיד נשיא בית המשפט העליון לערעורים עם מינויו לתפ Taylorברוח זו התראיין הלורד 

Chief Justice( ,ובתגובה . התפקיד השני בחשיבתו בהיררכיה של מערכת המשפט האנגלית

  : ענה לקונית  ?את אמון הציבור בבתי המשפט מתכנן לשקם כיצד הוא , Guardian-לשאלת כתב ה

"By being more open"    ) 28מצוטט אצלMalleson, 1999:(.  

במאמר מערכת של ביטאון מערכת . גם בארצות הברית קיימת מודעות לעניין אמון הציבור  

צוין כי בשל העובדה כי ) AJS-The American Judicature Society  )Ajs,2002""המשפט 

. הגיעה מערכת המשפט למשבר אמון עמוק, אנשים אינם נוטים לסמוך על מה שאינם מבינים

, על השופטים להיות פתוחים יותר. יר בחשיבות המדיה ואפשרויותיהלתפיסת הארגון יש להכ

ולהפכו לישות ממשית עבור האזרח , יש להפיח חיים במושג של בית המשפט. סובלניים ומסבירים

אולם שיפור החשיפה העיתונאית אינו תרופת קסם לשיפור ההבנה האמון והביטחון . הממוצע

חות על בסיס קבוע ושיגרתי על מנת להגביר את הידע יש להמשיך ולקיים פתי. במערכת המשפט

  .ובעקבותיו את הכבוד

אמון הציבור נחשב לערך עליון ". אמון הציבור"קיים שימוש נרחב במושג , בישראל  

  :אמר) 1984(השופט  ברק . שבלעדיו אין קיום למערכת המשפט

זהו גם אחד מנכסיה . ואמון הציבור ברשות השופטת הוא הנכס היקר ביותר שיש לה לרשות ז" 

. פי הדין-כי הרשות השופטת עושה צדק על, זהו אמון הציבור בכך... היקרים ביותר של האומה

תוך מתן יחס שווה לצדדים וללא כל , ניטראלי, כי השפיטה נעשית באופן הוגן, זהו אמון הציבור

ץ "בג"  ( השפיטהזהו אמון הציבור ברמתה המוסרית הגבוהה של . אבק של עניין אישי בתוצאה

732/84.(  

כיצד בוחנת המערכת את עצמה ? נמדד ומוערךכיצד הוא ? "אמון הציבור"אותו  מושג אולם כיצד 

  ? אמון הציבורב  אכן אם זכתה

אינו מבהיר כיצד נקבע אמון הציבור אך מציע מספר עקרונות בעזרתם ) 2004(שטרית   

המשפט בעיני -תפיסתו של בית: הוא מונה אתבין אלו . שומרת המערכת על אמון הציבור, לדעתו

עקרון הדלתיים ; יעיל ונגיש, היותו של הליך ההכרעה בסכסוך הוגן; פניות- הציבור כגוף עצמאי וחסר
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המבחנים הנוקשים הנדרשים לצורך פסלות ; החובה לנמק ההחלטות; הפתוחות ופומביות הדיון

שמירה על  –ם אלו משיגים את מטרתם שטרית אף סבור כי כלי. שופט ושיקוף הקשת הפוליטית

חיים כהן . למרות ששאלות חשובות אלו לא נסקרו מעולם ולא נבדקו מחקרית, אמון הציבור

  :מהרהר

ואם אמנם . אמון הציבור כדי להסביר את ההתעסקות הרבה בו" חיוניות"אולי יש בהנחה זו של "  

ך להיות נתון להגדרה ולהמחשה ולא הדעת נותנת שהוא צרי, ממלא אמון זה תפקיד כל כך חיוני

או לשון משפטית הוא צריך להיות עובדה או לפחות טענה ; רק קונספציה ערטילאית ומופשטת

או אולי ניתן לזהות את אמון הציבור על פי . ולא רק מושג דמיוני או פיקטיבי, הניתנת להוכחה

  .)2002:12, כהן" (גילויי אי האמון

שכן לרוב , מתייחסים לבית המשפט העליון, אמון הציבורבדרך כלל כאשר מדברים על   

במיוחד מאז הפך להיות גורם דומיננטי ומתוקשר מאד בפוליטיקה , הציבור יש דעה כלפי מוסד זה

, רבים בציבור אינם מבינים את פסיקותיו לאשורן. הישראלית ובעל דעה בכל נושא השנוי במחלוקת

ור השפה המשפטית המכבידה ואם משום חוסר עניין או אם משום הצורך לבור את המוץ מהתבן לא

ובמיוחד לא , אולם מעולם לא נחקרה דעתם של באי בית המשפט. חוסר הבנה במורכבות הבעיה

מהי מידת האמון שנותנים התובעים והנתבעים בבית  - דעתם של אלו הנצרכים לערכאות הדיון 

  ?ושברוב דיוניו התקשורת אינה נוכחת, חבהמשפט שרוב החלטותיו אינן מגיעות לידיעת הציבור הר

, ללא מערכת דוברות ויחסי ציבור רצינית, בעידן התקשורת ההמונית החודרת לכל בית  

קשה יהיה לשמור על התמיכה והאמון של הציבור במערכת , ובלא הסברה מתאימה במדיה

   .המשפט

את אמון  לטפח ולבצר, אילו צעדים נוקטת המערכת הלכה למעשה על מנת לבנות  

אלו שאלות בעלות ? וכיצד היא בוחנת את עצמה ואת מידת האמון שהציבור מעניק לה? הציבור

האם לדעת השופטים זוכה המערכת לאמון . שגם אליהם יתבקשו השופטים להתייחס, עניין רב

  ?הציבור ומה היא עושה לדעתם על מנת לקדם אמון זה

  

  ?מי המפקח –קת המתח שבין הרשות השופטת לבין הרשות המחוק

בחברה דמוקרטית האמונה . מצוי בחוק, אחד מאמצעי הפיקוח העיקריים על העצמאות השיפוטית

עליונות המחוקק , ב למשל"בארה. המחוקק –החוק נקבע על ידי הריבון , על הפרדת רשויות

נותן לקונגרס כוח , לחוקה המתייחס למערכת המשפט  III-הסעיף ה. מוגדרת מפורשות בחוקה

. הדיח או להעביר שופט ממונה מכהונתו ובכך קובע את עליונות הקונגרס על הרשות השופטתל
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אילו מקרים יובאו בפניהם , אותו סעיף מאפשר לריבון לקבוע גם אילו סוגים של בתי משפט יתקיימו

קיימת דרך פרלמנטארית להדיח שופט שאינו , גם באנגליה. וכמה שופטים יכהנו בכל אחד מהם

מסתברת , עליונות החוק על מערכת המשפט בישראל). Malleson,1999(ריותיות מגלה אח

יחסי הכוחות שבין הרשות , אולם בישראל. מהצהרת האמונים של השופט למדינה ולחוקיה

כוחה של מי : השופטת למחוקקת והמבצעת אינם מוגדרים בחוקה ומאבק מתמיד מתקיים בניהן

מכויות שלא הוגדרו בחוק כמו ביטול החלטות שלטוניות מחד בית המשפט נוטל לעצמו ס. ?גובר

 13/1/04ביום . ומאידך הכנסת מנסה לשמר את כוחה הריבוני כמחוקק העל) 2001, פיסמן סופר(

ש העליון "הכנסת רואה בדאגה גלישת ביהמ"...  :התקבלה במליאת הכנסת החלטה האומרת כי

על יסוד של כבוד . הרשות המבצעת והמחוקקתלנושאים שבמובהק הנם בתחום הסמכות והאחריות של 

מתריעה הכנסת מפני המשך מגמה זו שעלולה להתפתח , ש העליון בפרט"לרשות השופטת בכלל ולביהמ

המתיחות שבין הכנסת למערכת המשפט והביקורת על מערכת המשפט ".  למשבר חוקתי בישראל

אהרון ברק . ת המשפט העליוןשעה שהחל אהרון ברק לשמש כנשיא בי 1995הלכו והחריפו מאז 

הכול "והדבר מתגלה הן באמרותיו , ניסה בכל כוחו להאדיר את עוצמתה של הרשות השופטת

הן בביקורת , )ב2003, גורלי; 910/86ץ "ראה למשל בג( "מלוא כל הארץ משפט", "שפיט

ני להגן על האזרח מפ"הן בהצהרתו על הצורך , )2004, ברק(השיפוטית והאקטיביזם שגילה 

המתח בין הרשות השופטת לבין הרשות המבצעת והרשות : "והן בקביעתו) 2003, ברק" (המחוקק

מצוטט אצל " (הכוח מחליש את שיקול הדעת והכלים נשברים. המחוקקת גורם להידרדרות ביחסים ביניהן

  :דברים אלו זכו לביקורת הן מצד חברי כנסת כמו רובי ריבלין שאמר). 2004, רוזנר

נה לדמוקרטיה  איננה מצד שוליה הסהרוריים של  החברה ואף לא מצד התלהטות הוויכוח הסכ"... 

מתוך הממסד ודווקא מתוך הממסד  האמון ,  הסכנה היא מבית, הציבורי בסוגיות  האקוטיות

שלטון   החוק והמשפט הוא היוצא נפסד  . לכאורה על קידוש ערכי  הדמוקרטיה והגנה עליהם

  ) 2003, אלון" (הכרסום  המעמיק והנמשך ברשות המחוקקת  ובסמכויותיה מן, כבר עתה, ביותר

  :והוסיף ואמר

המהפכה החוקתית אשר הוכרזה על ידי כבוד נשיא , לפני שבועות אחדים נשברו כל הכלים"...  

, אולי ללא כוונה כזאת, אולי מבלי משים, בית המשפט העליון לפני שנים אחדות הייתה בפועל

ית המסכנת כיום לדעתי את יסודותיה המקודשים ביותר של הדמוקרטיה להפיכה שלטונ

הדעות והערכים , אני מאמין כי הממסד המשפטי החודר תחילה לתחומי האמונות... הישראלית

יכול אולי חלילה לבוא ולפגוע באמון , ועתה גם שולח זרועות לתחומו המקודש של המחוקק הריבון

  , )2003, ריבלין" (אין קיום לאחת מהרשויות ולא לשלושתן גם יחדאמון שבלעדיו , הציבור בו עצמו
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למשל (וגם מצד מוסדות כמו המכון הישראלי לדמוקרטיה וגורמים שונים בתקשורת ובאקדמיה 

  ).2006, פרידמן; 2002,אלטשולר; 2001, דנקנר; 2001, קרמניצר וגולדשמידט;1999, הלר

רפורמה במבנה מערכת המשפט : ניות כמוהמתח מתגלה גם ביחס לשאלות מבניות עקרו  

הבניית , )1996,ועדת קדמי(כינון רשות שופטת עצמאית , )1999,וועדת אור; 1979, ועדת לנדוי(

אלו ). 2001,וועדת זמיר(ודרכי מינוי שופטים , )1997,וועדת גולדברג(שיקול הדעת השיפוטי 

  .שה זאתאולם עד כה טרם ע, שאלות עליהן צריך המחוקק לתת את דעתו

  : תלות שיפוטית- מבחין בארבעה סוגי עצמאות או אי) 2004(שטרית   

בהתעלם מגורמים ולחצים , בכפוף לחוק, שפרושה עצמאות בקבלת ההחלטה" אי תלות מהותית". 1

  .חיצוניים

אלא מסיבות המנויות , הנוגעת לקביעות משרתם של השופטים ולחוסר יכולת להדיחם" אי תלות אישית".  2

  .בגין החלטותיהם, וכן הגנה מפני כל תביעה או סנקציה. בחוק

כולל עצמאות מנהלית , נוגעת לעצמאות מערכת השפיטה כולה כגוף" אי תלות קיבוצית"עצמאות או .  3

  .ותקציבית

  . היא העצמאות מלחצי השופטים האחרים ובמיוחד הבכירים במערכת –" אי התלות הפנימית."4

. בכל מקום בעולם הדמוקרטי כתנאי הכרחי לשפיטה אובייקטיביתאי התלות המהותית מקובלת 

? שכן עולה השאלה כפיפות לאיזה חוק –יוצרת בעיה ביישום ההגדרה " כפיפות לחוק"שאלת ה

תכלית "את כוונת המחוקק או את  " הבנתו"היות שבידי השופט היכולת לפרש את החוק  לאור 

   אבניאלי  דפנה גם השופטת. למושג ערטילאי" חוקכפיפות ל"הופכת ה, )693/91ץ "בג" (החקיקה

החל בית המשפט תופס את עצמו כמוסד הנדרש לתרום תרומה  80- בשנות ה"מציינת כי )  2001:2(

זכות או דין , אבניאלי אינה מציינת באיזו סמכות" הייחודית משלו להסדרים המהותיים החלים במדינ

  ".תופס את עצמו"החל בית המשפט 

אולם בה בשעה עשויה לחפות על . ת האישית חשובה ביותר לתפקודו של השופטאי התלו  

חוסר , עצלנות, חוסר יעילות, למשל(תפקוד לא מקצועי וזאת משום שהתנהלות מקצועית לקויה 

או למצער מרחיק אותו מביצוע תפקידים , שבעטייה כל ארגון מפטר עובד -) תואמות מקצועית

  . להדחת שופט אינה מהווה עילה –מסוימים  

שאלה מהותית הקשורה לאי התלות האישית היא שאלת הרשלנות המקצועית שהוזכרה    

החוק מספק לשופטים חסינות מוחלטת כנגד כל תביעה אזרחית או פלילית בשל מעשה או . קודם

חסינות כזו קיימת גם במדינות אחרות המקיימות משפט מקובל כמו . מחדל שנעשה במילוי תפקידם

) 2001,דנקנר(והיו שטענו כי החסינות מנוונת ). Malleson,1999(זילנד - ב וניו"ארה, קנדה, האנגלי
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אין מדובר בעצמאות , וכי בהעדר אחריותיות שיפוטית) 2005,קופר(כי מביאה לדיקטטורה משפטית 

לסייג  מציע  (Olowofoyeku, 1993, pp.194-5)אולוופיוקו . שיפוטית אלא באימפריאליזם שיפוטי

להחיל אחריות שילוחית על , או למצער, את החסינות לגבי מעשים שאינם בגדר זדון ורשלנות

המדינה יכולה לבוא חשבון עם השופט , אם כי שם(כשם שמקובל בצרפת או גרמניה , המדינה

בישראל ניתן פסק דין עקרוני ברמת בית ). Terril,2002) ( שמעשיו זיכו את המתלונן בפיצוי

, האומר כי החסינות כנגד תביעת נזיקין מגינה אמנם על הנושא במשרה שיפוטית ,המשפט המחוזי

בשל רשלנות אותו שופט , אולם איננה חוסמת כליל הגשת תביעה נגד המדינה באחריות שילוחית

העניין טרם נבחן , אולם היות ונושא המשרה באותו מקרה לא נמצא רשלן). 2315/00) ים(ע "בר(

מחייב בחינה , סוברת כי  הצורך בהבטחת אמון הציבור) 2001(אבניאלי השופטת . הלכה למעשה

בחינה שעשויה להביא למסקנה כי חסינות כזו היא מיותרת וכי ניתן , של עקרון החסינות המוחלטת

אבניאלי מתווה מסגרת להגבלת . או אף לבטל את החסינות בכלל, להסתפק בחסינות מוגבלת

נשאר בתחום הדיון האקדמי ולא נעשה שום ניסיון לבחנו  אולם הנושא. ולהפעלתה, החסינות

  .במישור המעשי

יוצרת , או הדרישה לבידוד תקציבי ומנהלי של מערכת המשפט, אי התלות הקיבוצית  

כמו תקצוב כל הרשויות , תקצוב מערכת המשפט על ידי המדינה. תהיות ושאלות רבות יותר

שכן המתקצב הוא אותו , המהותית או האישית, יתוהמוסדות האחרים אינו פוגע בעצמאות השיפוט

במדינות שמקיימות מערכת משפט קונטיננטלית לא . הריבון שהעניק לשופטים את אי התלות

וכך גם במדינות משפט מקובל כמו אנגליה , מתקיימת עצמאות מנהלית של מערכת השפיטה

כאשר , העשרים של המאה 90-השאלה לא התעוררה במערכת המשפט עד לשנות ה. ב"וארה

ניתן לראות את ראשית המגמה . ניסתה מערכת המשפט  להשתחרר מפיקוח תקציבי של המחוקק

לבחון את כינונה של הרשות השופטת כרשות  1966- בוועדה שמונתה ב, לשחרור מפיקוח תקציבי

הוועדה המליצה בדעת רוב לכונן רשות שופטת עצמאית שתנותק מהרשות ). 1996, קדמי(עצמאית 

הרעיון אומץ על ידי נשיא בית המשפט העליון אהרון . נכסים וכוח אדם, מבצעת בנושאי תקצובה

: עצמאות זו היא כפולה. לעצמאות השפיטה -שהיא תנאי  חיוני לשלטון החוק  -מכאן הדרישה "...ברק 

 "עצמאותה של השפיטה כרשות שלטונית; תלותו של השופט הבודד בהכרעתו השיפוטית- עצמאותו ואי

  ). 2/9/04דברים בבית הנשיא , ברק(

אי התלות הפנימית פירושה עצמאות השופטים כנגד לחצים מצד חבריהם ומצד הבכירים   

אינה פוגמת , ששופטי העליון בין חבריה, האם תלות השופטים בוועדה למינוי שופטים. במערכת

  ?באי התלות הפנימית
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אחריותיות שיפוטית מסכנת את מעמד מעניין להבין עד כמה חשים השופטים הנחקרים כי   

או שמא גם הם חשים כמו השופטת אבניאלי כי צמצום ? השופט ומפריעה לו לקיים את אי תלותו

ועד כמה חשו ? עשויה דווקא לתרום למערכת המשפט ולהגברת אמון הציבור בה, החסינות

  ?תבדעותיהם של ראשי המערכ, השופטים כי היו באמת בלתי תלויים בהחלטותיהם

  

  על ביקורת ופיקוח

, היא פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית המסייעת לארגון להשיג את מטרותיו, ביקורת פנימית"... 

בגישה שיטתית וממוסדת לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול 'מתוך שימוש 

לעיסוק מקצועי סטנדרטים '-פי ה-הביקורת הפנימית נערכת על. 'פיקוח ושליטה, בקרה, סיכונים

ואלה מטילים חובות ותפקידים של בדיקת , של לשכת המבקרים הפנימיים' בביקורת פנימית

על , על טוהר המידות, על הניהול התקין, תקינות פעולות הארגון מבחינת השמירה על החוקים

  ). 2005, ברדה( "חיסכון ועל יעילות

  .ומספר חוקים נחקקו על מנת להחילה  ,קיים קונצנזוס רחב בדבר חשיבות הביקורת וחיוניותה

, לאנשים השקועים בעשייה השגרתית. קיומו של גורם מפקח הוא חיוני ביותר, בכל ארגון  

מחדלים או אי סדרים , קשה להבחין תקלות, אפילו אם הצליחה המערכת לקיים פיקוח נורמטיבי

אותם שאינם מחויבים על פי גם (ולכן נעזרים רבים . או אילו שיפורים נדרשים, בעבודה השוטפת

בארגונים חיצוניים וביועצים ארגוניים לשם חשיפת תקלות מבניות ושיפור ) חוק למערכת ביקורת

מטבע הדברים ביקורת נתפסת כמאיימת על ארגונים החייבים . ) (Draft,2004 תפקודו של הארגון

ם אחרים לחסום ביקורת ארגונישיש ללמערכת המשפט יותר כוח ויותר אפשרויות מאולם . בקבלתה

)Horowitz & Willging, 1984 .(  

) 1993,36,ברק(אומר ברק . ראשי המערכת דווקא משבחים ביקורת ומזמינים אותה  

והוא ". את דרכי הפעלתו -לבקר , ובשעת הצורך -לגיטימיות השפיטה תקוים רק אם ידע הציבור להעריך "

יים מנגנון של ביקורת חיצונית או פנימית במערכת בפועל לא ק. חוזר על עמדה זו בפסקי דין רבים

חוק מבקר המדינה ( לבקר את מערכת המשפטואפילו למבקר המדינה אין סמכות , המשפט

  :שנידונו לאחרונה היו על מערכת המשפט שלושה מנגנוני ביקורת). 1958-ח "התשי

  משוב עורכי הדין .1

 נציב קבילות הציבור .2

 בית המשפט לחוקה .3
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  הדין משוב עורכי 1

, מתביעה בגין רשלנות ומחדלים, מערכת המשפט בהיותה חסינה מביקורת רשמית ממוסדת

מושכת יותר  ,בהיותה נטולת תקנון אתיקה רשמי ומחייב ובשל אי קיומה של מערכת ביקורת פנימית

          מערכת המשפט כמעט שלא הגיבה לביקורת. ויותר מבטים נוקבים וביקורת ציבורית חיצונית

לאור מקרים שהגיעו לידיעת הציבור  .)]2000, ארבל" (שופטים מביעים דעתם באמצעות פסקי הדין" [

עלו תלונות רבות שלא זכו לתחושתם של עורכי , ומקרים נוספים שרובם נשאר נחלת עורכי הדין

למחות באורח מתוקשר נגד : לתוך ריק זה החליטו עורכי הדין להכניס משוב. הדין לאוזן קשבת

המשוב מתקיים באמצעות סקר בין ". שופטים הטובים"ולטפוח על שכמם של ה" ופטים הפוגעיםש"ה

, 2004, 2002משוב " (משוב השופטים הארצי"עורכי הדין ביחס לטיב תפקודם של השופטים והוא 

באישיות השופטים , אלא בפעילות סביבה, המשוב אינו עוסק בהחלטה השיפוטית גופה). 2005

עורכי הדין יודעים . התנהגות השופטים באולם וביחסם לעורכי הדין ולמתדייניםב, ובמדיניותם

מוכרת  אסטרטגיה ה  הדין  עורכי  מקיימים  ולא אחת. המקשיב והנוח "שופט הטוב"ה להעריך מיהו 

שמשמעותו היא כי עורך הדין מנסה לבחור את  Judge shopping" ) (Steelman,2003" בשם  

לשם כך ננקטות טכניקות ".  לא רצוי"או להימנע מדיון בפני שופט , שישב בדין השופט המועדף עליו

דרך ביצוע פרובוקציה לשם יצירת עילה , החל מקשרים שונים עם פקידי בית המשפט; שונות

  . לפסלות שופט ועד למשיכת תביעה והגשתה מחדש במועד אחר

עצמה החלטות בנושאים המציבים אומרת כי מערכת משפט המקבלת על ) Malleson,1999(מלסון 

הדבר נכון במיוחד כאשר .  צריכה לצפות כי תסקר בעין ביקורתית, אותה במרכז הויכוח הציבורי

  .תהליכי קבלת ההחלטות לוטים במסך ערפל

שמפעם לפעם מהווים בעצמם שק , הערכות תפקודם של השופטים מצד אותם עורכי הדין  

בשלבים . השפיטה בישראל וגרר תגובות קשות מצידה קומם מאד את מערכת, חבטות לשופטים

דרך הבטחה , בתחילה בדרכי שכנוע. המוקדמים ניסו השופטים לסכל את הרעיון טרם התגבשותו

דרך הבטחה של הנשיא ברק לטפל , למרות שעד אז התנגדו נמרצות לרעיון, למנות אומבודסמן

הועדות המשותפות לעורכי הדין  אישית בתלונות נגד שופטים ודרך הבטחה לשיפור יעילות

כאשר לשכת עורכי הדין לא  ). 2005,דבורין;  2001, ברקוביץ(בבתי המשפט השונים , ולשופטים

החלה מתקפה מצד השופטים שהביעו דעות בניגוד לנורמה המקובלת , נכנעה ללחצי השופטים

ן בטענות המוכרות ותקפו את משוב עורכי הדי, שאין השופט מביע דעה אלא באמצעות פסק הדין

ובהאשמות , באפשרות שעורכי הדין  יפעילו סחיטה על השופטים, של פגיעה בעצמאות השיפוטית

עלו טענות של חוסר תום לב מצד עורכי הדין והודגשה האפשרות . כי המשוב  מבזה את המערכת
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ושל התארגנות המשרדים הגדולים להשפלה או , של עריכת התחשבנות מצידם עם השופטים

בדבר ליקויים , נעשה גם שימוש בטענות).  2005, גוטמן-זר(לקידום מעמדו שופט זה או אחר 

המערכת מתנגדת נחרצות "השופט דן ארבל צוטט  , מנהל בתי המשפט. מתודולוגיים בביצוע המשוב

ת פרסום שמו. לפרסום שמי של השופטים המדורגים, ועוד יותר מכך, שאינם מדעיים לחלוטין, לסקרי משוב

הם שכרו : וכשאלו לא הועילו פנו השופטים למעשים). ב2001 ,מגן" (יפגע בעצמאות המערכת ובכבודה

ואיימו בסקר מקביל על תפקוד עורכי הדין )  2004, הרפז(את שירותיו של משרד יחסי ציבור 

  ). 2003, כהן(מומש אף איום ש, ובהחרמת שיתוף הפעולה עם הלשכה ואירועיה

האם הם תומכים בעמדתה של מערכת , המחקר אודות המשוב מה חושבים שופטי  

או שמא סבורים הם שהמשוב הוא ? האם גם הם חשים כי המשוב פוגע ומזיק? המשפט הרשמית

  ? ראוי ונחוץ

  

  נציב קבילות הציבור 2

היא באמצעות מינוי נציב תלונות , דרך נוספת לפיקוח על התנהגות מערכת השפיטה

)ombudsman (זמיר . מערכת השפיטה הציבור על)מייחס את הרעיון לאהרון ברק ולמכתב ) 2001

לאחר , כ פריצקי שהגיש"שהיוזם היה ח, אולם סביר יותר 1/3/00שנשלח לשר המשפטים ביום 

נטען כי מכתב  .27/3/00בנדון ביום ) 1654/פ(הצעת חוק , מספר שניםבמשך  שגלגל את הרעיון 

למרות שזו התנגדה לו עד אז , ייחסה ליוזמת המערכתברק ניסה להטרים את הצעת החוק ול

כחלופה אפשרית וכקלף , אפשר גם כי המערכת תמכה בנציב קבילות). 2005, גוטמן- זר(נמרצות 

  .מיקוח כנגד המשוב שהפיילוט שלו הורץ באותם ימים

דן ארבל דווח באוגוסט . התברר כי שיעור התלונות כנגד השופטים אינו בטל בשישים  

ר ועדת החוקה "תלונות נוספות ויו 320מבקר המדינה דווח על , תלונות בשנה 600 - על כ 2001

וכי לדעתו , כי מגיעות אליו תלונות רבות על המערכת, אופיר פינס ציין אף הוא, חוק ומשפט דאז

 נשיא, ברעיון זה תמך גם ורדי זיילר). 2001,אלון(צריך להיות נתון לביקורת , הכול חוץ מפסקי הדין

שהוסיף כי המערכת זקוקה לגוף חיצוני בלתי תלוי שיבקר , בית המשפט המחוזי בירושלים דאז

ועשתה מאמצים לא ) 2004, סגל(אולם המערכת השיפוטית נותרה בסירובה ). 2001,שם(אותה 

ולאחר  2002החוק התקבל לבסוף ביולי ). 2002, גורלי(מבוטלים לבטל או לדחות את הרעיון  

השופטת העליונה בדימוס טובה שטרסברג כהן ונכנסה לתפקידה , נבחרה כנציבה דחיות נוספות

  .1/10/03ביום
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קבע כי לתפקיד הנציב " 2002- ב"התשס, חוק נציב תלונות הציבור על שופטים" –החוק   

  .בדימוס ואכן לנציב הראשון מונתה שופטת עליונה. יבחר מי שהוא כשיר להתמנות לשופט עליון

 461דיבר על , שהוגש לשר המשפטים ולנשיא בית המשפט העליון ח הראשון"הדו   

כאשר הקצב הולך ועולה מחודש , תלונות שהוגשו במהלך חצי השנה הראשונה לפעולת הנציבה

אולם לא פורסמו הסנקציות שננקטו בכל המקרים הללו , תלונות נמצאו מוצדקות 46. לחודש

  ).2005, נציבות תלונות הציבור על השופטים(

? האם סמכויותיה מוכרות להם? כיצד רואים השופטים את נציבות התלונות ומשמעותה  

, שגדל בתוך המערכת האם לדעתם ראוי היה למנות אדם מחוץ למערכת או ששופט עליון בדימוס

  ? הוא מינוי ראוי

  

  בית משפט לחוקה. 3

התנגד לרעיון זה  אהרון ברק. מנגנון בקורת שלישי יכול להתמסד דרך הקמת בית המשפט לחוקה

משום ). 2001, ברק."(וק הזה צריך להרוג כשהוא קטן'את הג. אסור לתת את היד, רבותי:  " ואמר

  . הוא מעל לבית משפט עליון לערעורים, שמטבע הדברים מקומו של בית משפט לחוקה

צורת , סמכויות החקיקה, חוקה היא למעשה הוראות היסוד בדבר מבנה המשטר והשלטון  

ולרוב אין תוקף לחוק העומד בסתירה , לחוקה מעמד מעל לחוק. השלטון וכיוצא באלו בחירת

בדרך כלל . אם כי גם בה נעשים שינויים במהלך השנים, החוקה מטבעה יציבה יחסית. לחוקה

החוקה . ולעתים מאושר שינוי כזה בדרך של משאל עם, נדרש רוב מיוחד לאישור שינוי בחוקה

ב שנוסחה בהשראת הפילוסופיה הליבראלית של "היא חוקת ארה, 1789הפועלת מאז , הראשונה

  .18המאה 

אנו קובעים שהחל מרגע סיום . "במגילת העצמאות הובטחה לישראל חוקה במועד קצוב  

די האספה -שתקבע עלי, בהתאם לחוקה, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים  של המדינה... המנדט

יש ). 14/5/48ח "באייר תש' ה, מגילת העצמאות." (..1948אוקטובר  1-המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ

הטוענים כי החוקה לא נכתבה משיקולים קואליציוניים ודרישות של הציבור הדתי 

כי החוקה לא נכתבה כדי למנוע בסיס שיאפשר ביקורת , אולם יש מי הסובר). 1980,רובינשטיין(

ידי המתנגדים -כי הטיעונים העיקריים שהושמעו עלאתר הכנסת מציין ). 2003, שמגר(שיפוטית 

  : היו, גוריון והמפלגות הדתיות-לחוקה ובראשם ראש הממשלה דוד בן

  ; על רקע מאבקים חברתיים וכלכליים שאינם קיימים עוד, רעיון החוקה צמח במאות קודמות. א
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במדינה זו איתנים וחירויות  שלטון החוק והדמוקרטיה, על אף ואולי בגלל העדר חוקה כתובה בבריטניה. ב

  ; מאשר במדינות שבהן קיימת חוקה כתובה, האזרח נשמרים לא פחות טוב

, 1949-ט "וחוק המעבר התש, הכרזת העצמאות כוללת בחובה את יסודותיה של כל חוקה מתקדמת. ג

  ; ם בנושא"מהווה מילוי חובת המדינה כלפי האו, ידי האספה המכוננת-שנחקק על

  ; ואין למדינה זכות לקבל חוקה שתחייב את המיליונים שטרם עלו, מהעם היהודי נמצא בישראל רק מיעוט. ד

בשל אופייה ובעיותיה המיוחדים של המדינה קשה להגיע להסכמה וללשון משותפת בין כל חלקי העם . ה

ל למלחמת והוויכוח על החוקה עלול להובי, בדבר העקרונות הרוחניים המעצבים את דמות העם ומהות חייו

  ; תרבות בין הציבור הדתי לציבור שאינו דתי

  . ואלה אינם מתיישבים עם חוקה נוקשה, מדינת ישראל מצויה בתהליך מתמיד של שינוי וגיבוש. ו

: ולפיה, החליטה הכנסת כפשרה לקבל את ההצעה הידועה כהצעת הררי 13/6/50-ב  

החוקה תהיה בנויה . ן הצעת חוקה למדינהחוק ומשפט להכי, הכנסת הראשונה מטילה על ועדת החוקה"

במידה , הפרקים יובאו בפני הכנסת. יסוד בפני עצמו-באופן שכל אחד מהם יהווה חוק, פרקים -פרקים

  ).2002, כנסת ישראל" (וכל הפרקים יחד יתאגדו לחוקת המדינה, שהוועדה תסיים את עבודתה

י בית משפט כזה יהיה פוליטי הייתה הטענה כ, הנימוק העיקרי כנגד בית משפט לחוקה  

, וחייבים להיות פוליטיים, מטבע הדברים בתי משפט לחוקה הם אכן פוליטיים). 2004,ברק(באופיו 

אם הדין המחייב את מערכת . את ערכיה ורצונותיה, כדי לאפיין ולשקף את החברה בה הם פועלים

יקבעו אף הם בדרך , ולתוהאם אין זה מן הראוי שפרשנותו ותח, השפיטה נקבע בדרך פוליטית

בית משפט לחוקה ? שתתחשב ביחסים ובקונפליקטים שבין הקבוצות בציבור ובעמדותיהם, פוליטית

כל . אינו אמור לשמש כבית משפט לערעורים וזכות העמידה בפניו אסור לה להיות אוטומטית

לגבש חוקה  דאגו, מדינות מזרח אירופה שהמירו את המשפט הסוציאליסטי במשפט קונטיננטאלי

לא קיימת כיום מדינה דמוקרטית . ) (World Bank group, 2001סיוע הבנק העולמי  כשלב ראשון

וללא ) Brian-Simpon,2001 אפילו בריטניה קבלה את האמנה האירופאית כחוקת על(ללא חוקה 

  .המפרש את אותה חוקה ופרשנותו היא המחייבת, בית משפט לחוקה

האם קיומה ? כנה לדמוקרטיה בקיומו של בית משפט לחוקההאם גם השופטים רואים ס  

  ?הייתה מקלה על ביצוע תפקידם או מקשה עליו, של רשות על פרשנית

  

  על מערכת המשפט ריכוז ביקורות 

והתייחסה , הייתה מצומצמת ביותר, הביקורת על מערכת המשפט כארגון, במהלך רוב שנותיה

         ] 82%[ל בתמיכת הציבור "מערכת המשפט הייתה שנייה רק לצה. תבעיקר לשאלות משפטיו
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החלה ביקורת על מערכת המשפט שלוותה גם  90-אך מאז מחצית שנות ה). 2007, רטנר( 

ר "אשמה במערכת המשפט היה יובבוטות בין הראשונים שהטיחו  .בשחיקה מתמדת באמון הציבור

 ולא צדק לא שם אין; שערורייה זה ץ"בבג שקורה מה"כי  דרור חוטר ישי שאמר, לשכת עורכי הדין

את הבעייתיות  סיכמו בשעתו) 1993:1(קרמניצר וגולדשמיט  ).1996, שחר וציטרין(" משפט

  :הארגונית הקיימת במערכת המשפט וטוענים כי

לרוב המערכות הציבוריות יש . המערכת השיפוטית היא בראש וראשונה מערכת ציבורית"....  

הן לא ; יתר את הרמה והאיכות שלהן-מעריכות הערכת, בדרך כלל, הן: םמאפיינים בעייתיים אחדי

הן נוטות לבנות מערכת קידום ; מקיימות בדרך כלל מערכת משמעותית של הערכה ובקרה

של המערכת הציבורית , לא שקופות, הנשענת יתר על המידה על ותק ועל הגדרות פנימיות

הן אינן ; כלל אינן מעודדות יצירתיות וחדשנות ובדרך, הן נוטות לשמרנות תפקודית; הספציפית

הן נוטות לסגירות ; נוטות לאפשר לגורמים חיצוניים מבט פנימה או השפעה על המתרחש בתוכן

למערכת . 'הבית'בתוך , בינן לבין עצמן, בייחוד בנושאים בעייתיים, ומעדיפות לטפל בענייניהן

היא לא בנתה לאורך השנים  -לט נוסף הציבורית של השפיטה בישראל יש אפיון בעייתי בו

אף אחד לא יטען . לתפקיד השופט המקצועי, מסגרת הכשרה ספציפית לתפקיד ליבת המערכת

הן הכשרה ראויה של אדם ) ח ועדת זמיר"לפי דו(ברצינות שההכשרות החלקיות שמוצעות עכשיו 

זהו נתון מאד . טהאין לימוד שיטתי ואין הכשרה שיטתית לתפקיד של שפי. לתפקיד של שופט

 -ויותר מכך , אין שום תפקיד אחר מקצועי ומשמעותי במו זה שבו אדם נכנס לתפקיד. חשוב

  ".על סמך ידע כל כך מועט על היכולת שלו לתפקד בתפקיד חדש עבורו, מקבל קביעות

 ,ארגונה, הדיון להלן יסקור חלק מהביקורות הספציפיות שהעלו גורמים שונים כנגד מערכת המשפט

  .מוסדותיה ודרכי התמודדותה עם הבעיות מולן היא ניצבת

הוא הנושא כלפיו מרוכזת עיקר הביקורת הנשמעת נגד מערכת , מינוי שופטים בישראל  

נטען כי בחירת השופטים בישראל נעשית תחת מסך ). 2006,ראה פרידמן(המשפט בישראל 

החלו לפרסם את ) יטית ואקדמיתציבורית פול(בעקבות לחצים וביקורת . עמימות וחוסר שקיפות

עקרונית יכול כל אדם להגיש הסתייגויות לגבי "). רשומות"בעיתון הרשמי (שמות המועמדים מראש 

אולם מעשית  הוועדה למינוי שופטים יכולה להחליט על מינוי של , המינויים העומדים על סדר היום

למשל היה המקרה של התנגדות כך . ואף לא לדון בהסתייגויות שהוגשו, מועמד כראות עיניה

בשאלת מינויה של פרקליטת המדינה ) 4717/04ץ "בג(ץ "תקשורתית וציבורית כולל הגשת בג

ההתנגדות נבעה בין היתר בשל הצהרה על תואר מוסמך שלא הייתה . עדנה ארבל לשופטת עליונה

ליה הוועדה כלל ביקורת שא. אי החזרתם ואי אמירת אמת, בשל קבלת כספים שלא כדין, זכאית לו

). 4717/04ץ "בג; 2004,איתן ;  2004, הלוי- נחום(לא התייחסה ומינתה את ארבל לשופטת עליונה 
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ח הוועדה לסדרי הבחירה של "בדו". טובה ביותר בעולם"נטען כי שיטת המינויים היא השיטה ה

, מחוץ לישראל שזכתה להערכה רבה גם, שיטה זאת, לפי דעה רווחת" נאמר ) 2001,9,זמיר(השופטים 

. אולם שיטה זו לא אומצה בשום מקום בעולם". היא אחת השיטות הטובות ביותר בעולם למינוי שופטים

ומשום שלכאורה מסירה אפשרות " פוליטית"משום שלכאורה אינה , שיטת המינויים נחשבת לטובה

חל מקום המדינה ועד מעורבים במינוי שופטים ה היו אולם שיקולים פוליטיים. לשיקולים זרים במינוי

כך למשל הייתה העסקה שבה גויס ). ב2008 ,א2008, אוקון;  2005, 2006,  ראה ברון(עצם ימינו 

תמורת הבטחה לתמיכה במועמדת , כ שאול יהלום לשם תמיכה במינויה של עדנה ארבל"קולו של ח

פני המאבק שהתנהל וכך היו ). 2004, הלוי-נחום(השופטת דבורה ברלינר במועד מאוחר יותר , שלו

בדיונים הקואליציוניים על הקמת ממשלת אולמרט בדבר מינוי השר רוני בראון לכהן בוועדת 

  ).2006, אלון וכרמל(המינויים 

, נחשב שם נרדף לאינטרסים" פוליטי"המושג , בקרב המשפטנים ומערכת המשפט בכללם  

משמעם , או מינוי פוליטי" טיתפולי"למרות שעקרונית קבלת החלטה . משוא פנים וחוסר תום לב

. גרמה להתרחקות משאיפה לייצוגיות" פוליטי"ההתרחקות מה. החלטה או מינוי בדרך דמוקרטית

שאמור לקבוע נורמות ודרכי התנהגות המחייבות צבורים , אולם ארגון חברתי כמערכת המשפט

וגיות ותפיסות העולם של האידיאול, לשקף ולבטא את  העמדות, אינו יכול שלא להיות ייצוגי, רחבים

המחוקק הטיל את המשימה על . תוך התחשבות בקבוצות השוליות, הקבוצות העיקריות באוכלוסייה

לכך שמינוי  18אולם בפועל הביא הרכב הועדה. כתפי ועדה שחברים בה פוליטיקאים ושופטים

). 1995,אלון( ובמיוחד לידי נשיא בית המשפט העליון, נמסר למעשה לידי מערכת המשפט, שופטים

אמנם הייתה לי השפעה בכל מיני , הפוליטיקאים הם די קישוט בוועדה"כ בני אלון "ח, אמר חבר הועדה

אבל בסך הכול שלושת שופטי העליון  -אז הוא דואג לתת לך הרגשה טובה , ברק מבין בפוליטיקה -עסקאות 

).  2003,מצוטט אצל רום" (ה נסגרבדרך כלל מתואם איתם וככה ז, אחד מהלשכה, מגובשים מאוד ביניהם

דיוני הוועדה שאמורה לקיים בקרה דמוקרטית על הבחירה ולבחון את כישורי המועמד , יתר על כן

לא נרשמים גם  פרוטוקולים של . הנם סודיים ואינם מובאים לידיעת הציבור, "רחל בתך הקטנה"ב

לא , בית משפט עליון מונוליתיכי התוצאה יצרה ) 2001, נאמן; 1999,הלר(נטען לכן . דיוניה

" שופט"בית משפט עליון הבוחר את הזכאים לשאת בתואר . המתחדש בצלמו ודמותו, פלורליסטי

אידיאולוגיות , מרובת דעות, ולכאורה מנחה ומכוון מערכת משפט הפועלת בחברה שסועה

דיוניה וחוסר סודיות , שיטת הוועדה הבוחרת. ללא מתן ייצוג הולם לכל אותו מגוון, והשקפות

                                                        
בגלל שבמקרים של ויכוח . שופטים עליונים 3-ד ו"נציגי לשכת עו 2, פוליטיקאים 4החברים מורכבת מ  9ועדה בת ה 18

משקלם היחסי גובר והם מצליחים , ואילו השופטים מציגים הצבעה אחידה, הצדדים האופוזיציונרים מנטרלים זה את זה
 .מה גם שהראיונות וההמלצות קודם למינוי  מגיעים ממערכת המשפט. להם למנות הרצוי
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מביאים לידי כך שכל שיטת המינויים פועלת ללא כל ביקורת ואינה מחויבת לאחריותיות , הדיווח

)accountability (למרות שבאופן רשמי נשיא המדינה הוא הממנה את , יתר על כן. ציבורית

וכי הוא בית המשפט העליון קבע כי לנשיא אין שיקול דעת , השופטים לאור הצעת וועדת המינויים

  ).549/83ץ "בג(משמש חותמת גומי בלבד 

החלה סופגת , למרות מאמצי המערכת להאדירה ולשמרה, שיטת המינויים בישראל  

הן מצד צבורים מסוימים שחשו , הן מצד התקשורת, ואילך ביקורות קשות 90-משנות ה, כאמור

נשיא בית המשפט  עיקר הביקורת הופנתה כלפי שליטת. נפגעים והן מצד האקדמיה המשפטית

  ):2003, לבני(קרמניצר אומר בראיון '  פרופ. העליון בוועדת המינויים וחוסר הייצוגיות שבה

יש מונופול מקצועי , שבו בעצם באופן מעשי, אני חושב שהיום המצב בוועדה הוא מצב לא בריא" 

שאסור , כך חשובזה נושא עד כדי , כמו מלחמה, אני מאמין שמינוי שופטים... לשופטים שבוועדה

שמחייבים , שהשופטים יסכמו סיכומים, זה נראה לי לא חוקי...להפקיד אותו בידי השופטים לבדם

ואם זה . זה פשוט לא חוקי. שהם חברים בוועדה, את שלושת השופטים של בית המשפט העליון

  ". צריך לשרש את זה, הנוהג או הנוהל או הפרקטיקה שהשתרשה

קודם כל מנוגד לדיני , הנוהג שהשופטים באים כגוש אחד"באותה רוח שטרית טוען ' גם פרופ  

צוטטה אומרת , ל"והשופטת בדימוס נירה לידסקי ז). 2003,מצוטט אצל רום" (יהמינהל הציבור

  ):2005,גבאי(

הוועדה למינוי שופטים לא יודעת , למשל. באופן כללי יש בעיה עם אופן מינוי השופטים בישראל" 

בעיקר פרטים על . שופטים לא היו מתמנים, שלו היו ידועים לה קודם, ינוי פרטיםבשלב אישור המ

שופטים שההתנהגות שלהם . התנהגות שאינה מוסרית ונאותה, אודות חייו האישיים של שופט

השלכה על עבודתם  בחייהם הפרטיים רחוקה מהמוסכמות החברתיות ושיכולה להיות לה

  .".נתונים לסחיטהעלולים למצוא את עצמם , השיפוטית

בה משקל , מנהל בתי המשפט בדימוס קובע כי לשיטת המינויים שנוצרה בישראל, גם בועז אוקון 

  ). ב2008,א2008, אוקון(אין אח ורע בעולם , השופטים הוא הכבד ביותר בהליכי המינוי

עלתה מקרב , מקצועית וחברתית, חזית נוספת נפתחה בתקשורת וביקורת נוקבת  

, הלר: ראה למשל(או משפטנים הכותבים בעיתונות , רבים המתמחים בתחום המשפטעיתונאים 

התקשורת עוסקת לא רק ). Rosenblum,1999; 2005, סגל; א2002, ימיני; 2002, הלמר 1999

במינוי השופטים לעליון אלא מבקרת גם פוליטיזציה ושיקולים לא רלוונטיים במינוי שופטים 

   ).2003, גורלי(לערכאות נמוכות 
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ההחלטה "...טרם סיום כהונתו ואמר כי , בהקשר זה התראיין מנהל בתי המשפט דן ארבל  

הולידה כמה כישלונות במינוי שופטים בשנים , שלא לקיים מבחני אישיות למועמדים למשרות שופטים

לא התייחסה הוועדה לשאלות השקפת העולם ולמדיניות החברתית , בנוסף). 2004,יועז" (האחרונות

ואשר בנושאים שנויים במחלוקת אם יבואו לידי ביטוי עשויים ליצור מראית , בהן מחזיק המועמדש

אף היו עשויות ליצור עילה , לו היו ידועות, במקרים קיצוניים עמדות של שופט. עין של משוא פנים

שהיתה שיקוף ברור של   1661/05ץ "לפסלות השופט כמו למשל עמדת השופט אדמונד לוי בבג

שבו " עמונה"או במקרה של פינוי , בעזה כנגד ההתנתקות] הפוליטית[פת עולמו והתנגדותו השק

משום שבחצות הוחלף השופט , המתינו העותרים עד לאחר חצות כדי להגיש בקשה לצו ביניים

ץ "בג( התורן ובמקומו התמנה השופט רובינשטיין שדעותיו הפוליטיות היו ידועות לעותרים

  ). 2006,ופורשר' וולבוביץ; 1019/06

נתקלו בחומת התנגדות של מערכת המשפט , ניסיונות לשנות את שיטת מינוי השופטים  

הקוראת לשימוע פתוח של , )מערך(כ תמיר "וח) ליכוד(כ סער "הצעת חוק שיזמו ח. ותומכיה

היה ניסיון להחזיר את  2000בשנת  ). 2005, אלון(לא התקדמה , המועמדים לבית המשפט העליון

 41:36אף כי הניסיון לא צלח  פער הקולות היה קטן יחסית . ינוי השופטים לידי הרשות המחוקקתמ

עם התקרב מועד סיום כהונתו . פער שבקונסטלציה פוליטית אחרת עשוי להתהפך). 2001, צוובנר(

החלה הקשיה כנגד הנוהג המקובל למנות את השופט הוותיק ביותר בבית  2006-של אהרון ברק ב

  . 19)2006, פרידמן(ט העליון  לנשיא המשפ

  

  שאלת המדיניותהביקורת ב

הובעה לא אחת ביקורת כנגד הפערים בענישה וחוסר המעש לשם , בשאלות מדיניות הענישה

הציג שוהם את חוסר האחידות בענישה בעבירות רכוש ובעבירות נגד גופו  1961-כבר ב. צמצומם

חסין . הצביעו על פערי ענישה גדולים בעבירות תעבורה) 1973(ביין ושניט ). 1963,שוהם(של אדם 

" כל מקרה ונסיבותיו"התמודדו עם הרטוריקה המקובלת של מערכת המשפט כי , )1988(וקרמניצר 

מחקרם בדק עבירה שהיא כמעט . להשוות ענישה מעבר למקרים השונים, שבעטיו לא ניתן לכאורה

 קיום של מאשר, בסיס המידע של נבו .יצונייםנטולת נסיבות ולמרות זאת נמצאו פערי ענישה ק

הופיע היועץ המשפטי מזוז בפני וועדת חוק ומשפט  19/6/06ביום  ).2009,באום(אלו כפערים 

אולמות שונים ואפילו , חוסר השוויון בגזרי הדין יוצר פערים גדולים בין בתי משפט שונים"... והצהיר 

פוגעים , הגדולים בין בתי המשפט ברמת הענישהבהמשך דבריו ציין מזוז שהפערים . "סמוכים
                                                        

  הדברים נכתבו טרם מינויו של דניאל פרידמן לשר המשפטים 19
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לא תקין ולא , המצב לא ראוי. מצב כזה הוא לא תקין מבחינה מהותית". באמון הציבור במערכת המשפט

מישיבת ועדת  13פרוטוקול " (סנגור או עורך דין אין שום הדרכה בחוק לגבי העונש, מקובל שבידי שופט

  ). 19/6/06החוקה חוק ומשפט 

למרות שחסין , לא צלח -וון המחשוב והבינה המלאכותית לטובת שוויון בענישה גם כי  

של שירות בתי (כבר הצביעה על יתרון המחשב מול ועדת השחרורים האנושית ) 1981, חסין(

ליצור בסיס נתונים של פסקי הדין , ל"מאמציו של השופט משה טלגם ז. בניבוי מועדות, )הסוהר

פערי הענישה הוצגו כאמור בעבודה ). 2003,טלגם(ערכה ותמיכה ה, לא זכה לסיוע, בישראל

ניתוח סטטיסטי של אלפי גזרי ). 2009,באום" (נבו"סטטיסטית מקיפה של מאגר המידע המשפטי 

כך למשל מוצגים . הציג פערי ענישה בין שופטים ובין מחזות שיפוט, דין שנחתמו בעשור האחרון

 .)2009, שם( י עבירות שכיחותהפערים בין בתי המשפט המחוזיים בשת

 

  

ניתן למצוא גם בקרב שופטים היושבים , חוסר אחידות ואי קיומה של מדיניות מכוונת  

 –כך למשל במקרה של רוני לייבוביץ . לאותה עבירה באותן נסיבות, באותו תיק ונחשפים בדיוק

. פועל וקנס כספי כבדשנות מאסר ב 20קבעו שופטי הרוב עונש של ) 518/90. ח"תפ" (אופנובנק"ה

כאשר באותה תקופה העונש השכיח , שנות מאסר בלבד 12מולם הציעה שופטת המיעוט עונש של 

בית המשפט ). 1992, 1989מ "לש(שנים  5-7בנסיבות מחמירות עמד על , בעבירת שוד ראשונה

 בית המשפט העליון העיר. שנות מאסר 14הפחית את העונש לכדי ) 1399/91פ "ע(העליון 

כי בדרך כלל אין בית משפט של ערעור מתערב בעונש שהושת על ידי בית המשפט "...בהחלטתו כי 

אפילו בית המשפט העליון נמנע במודע מקביעת הלכות , כלומר) שם( "..שהרשיע וגזר את הדין

  . גם כשמדובר בחריגה מהנורמה הלא פורמאלית, מדיניות בשאלות ענישה
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קיימת לעיתים  התעלמות , קובע מדיניות ברורה באמצעות חקיקהניטען גם כי כאשר המחוקק 

 9בתגובה לעונש מאסר בן , כ זהבה גלאון"כך למשל מצוטטת ח. מההנחיה הגלומה במדיניות זו

שקבע עונשי מינימום , בית המשפט שוב מצפצף על חוק שלי"... 13חודשים שהוטל על אנס של ילדה בת 

  ).2004,חורב" ( על עבירות מין

בשאיפה הלגיטימית "וטוענת כי יש להכיר , המערכת מודעת לקיומם של פערי הענישה  

"  לידי אחידות מה בעונשים המוטלים על ידי בתי המשפט הלכה למעשה, במידת האפשר והצדק, להביא

שיש לשמור ולקיים מדיניות של אחידות , כלל ידוע הוא בפסיקתנו"... רעיון זה חזר ונשנה ) 65/63פ "ע(

אשר מחמירה עם האחד , מידת הצדק מתקוממת נגד ענישה. ענישה במקרים ובעניינים זהים בנסיבותיהםה

חיים כהן ציין כי בפועל  פילו השופטא). 301/82פ "ע" (כשהשניים חטאו באותה מידה, ומקלה עם האחר

ולא רק . בייםהעונש אינו תלוי בנתונים אובייקטיביים אלא גם ואולי בעיקר בנתוני השופט הסובייקטי

וזמיר מסכים לך וסובר כי ) 1990,כהן(אלא גם שונים בעצמם מפעם לפעם , השופטים שונים זה מה

בין תפיסה מודעת ובין תפיסה שאינה , הבדלים אלו עשויים לנבוע מתפיסת העולם של השופט

  ).  1993,זמיר(מודעת 

כך למשל אמר . עלתה גם ביקורת כנגד סדרי הדין במערכת, מעבר לפערים בענישה  

  :הנשיא זוסמן

השופטים המלומדים לכך שעליהם לנהל  כבר נלאיתי מלהפנות את תשומת לבם של :"... 

הגיון יש בכך ששופט יעסוק לסירוגין חודש  אין אני יודע מה טעם ומה . משפטים כמצוות החוק

חייב שופט לגבות לחוק סדר הדין הפלילי מ 115שסעיף  אולם אני יודע , בפלילים וחודש באזרחים

תמהני כיצד זה יכול שופט בישראל . ביומו עד גמירא את הראיות שבגבייתן התחיל מדי יום 

להחזיק אדם חודש תמים במעצר רק מפני שהאחראים  להעלות על הדעת שמן הדין ומן הצדק 

, ותופעה ז. חוקיים אשר גורמים לעינוי הדין-פסולים ולא המשפט סדרי דין -לכך קובעים בבית

ומן הצורך , יש בה משום פגיעה חמורה בעשיית הצדק , שהיא למרבה הצער איננה נדירה

ויפה שעה , דעתם עליה כרי לעקור את הרע מן השורש שהאחראים לסדרים פסולים אלה יתנו 

  ).276/76ש "ב". (המשפט הפלילי הישראלי אחת קודם לפני שייצא בזיון וקצף על 

זכות עמידה , והקל בשאלות שפיטות, אקטיביזם שיפוטי הנשיא ברק אימץ מדיניות של  

רבים תקפו מדיניות זו וסברו כי אל לו לבית המשפט לדרוך על ). 2003,2005, ברק(ופרשנות 

  :הנשיא בדימוס לנדוי אמר. בהונות המחוקק

במדינה כמדינת ישראל שבית המשפט ימנע , תנאי חיוני לפעולתם התקינה של בתי המשפט"... 

כלכלה ופוליטיקה , של בחירה בין השקפות עולם בענייני חברה, ק בנושאים שבמדיניותמלעסו

כאשר , יעשה את השופטים בני פלוגתא במחלוקות ציבוריות] זה[השנויים במחלוקת ציבורית 
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כך . חלק מן העם מוחא להם כף וחלקו האחר דוחה את פסיקתם כחד צדדית ומוטעית מיסודה

  ).1995, לנדוי" (שהוא תנאי בל יעבור למעמדו הציבורי, לל הציבוריאבד לו אותו אמון של כ

, פרידמן; 2006,פריידין;2004, סגל; 2000, קרמניצר ודותן, גביזון(דברים ברוח זו אמרו משפטנים 

  ). 2003,ימיני; 2001, גורדון(ועיתונאים ) 2003, לקנר וכספי, טוניק'; 2006

  

  אמון הציבורב השחיקה

ץ "בג(לתמיכה בו ולשמירתו , "ביצורו"ל, "אמון הציבור"פט מקדישה חשיבות רבה למערכת המש

  ,)433/87ץ "בג;732/84

כולם . ובחובות בזכויות, כולם שווים בעיניכם. אינכם אנשי פוליטיקה". מצע"אין לכם , כשופטים"...

אינכם . רלשמו עליכם, על כבודו של כל אחד מהם כאדם. אשר נבראו בצלם הבורא, בני אנוש

, כל שיש לנו. ולא ארנק לא חרב, לשופטים, אין לנו: זיכרו. אינכם מבקשים למשול; שואפים לכוח

  )19.5.05, ברק בטקס השבעת שופטים בבית הנשיא( "הוא אמון הציבור בנו

המטיל ספק במאמצים  ש מיוי) 2002, כהן(למרות שיש מי המטיל ספק בעצם קיומה של ישות כזו  

  ).2001, נאמן(המערכת לשמרו  הכנים שעושה

כאשר . 90-הדרדר אמון הציבור במערכת המשפט מאז מחצית שנות ה, למרות חשיבותו  

ומאז הלך והדרדר והגיע  82%על  בבתי המשפט בתום תקופת  שמגר כנשיא עמד אמון הציבור

? פוכםהאם באמת מאמין הציבור ברטוריקה זו האומרת דברים והי? )2007,רטנר(  33% שפל שלל

אין לך דבר הפוגע יותר באמון הציבור בשפיטה מאשר התחושה כי השפיטה ): "1995(כי ברק אמר גם 

כוחה של שפיטה ואיתנותה באים לידי , אכן. סגרה עצמה ונעלה הדלת מפני אפשרות לתקן הרשעה שלא כדין

 כיצד משפיעהו). 6148/95ח "מ" (ביטוי בפתיחות ליבה ונכונותה לבדוק עצמה ולהורות בטעותה

סרבנות עקרונית של המערכת כנגד קיום משפטים חוזרים וכנגד החלטות בשאלת פסלות שופט ה

  ?)2005, צבי-רוזן(

עולה שמערכת המשפט אינה זוכה לאמון רב מהציבור  12.11.01לפי סקר מיום   

פט מתוצאות הסקר עולה כי כשליש מאזרחי המדינה סבורים שהשופטים בבתי המש). 2001,מנוף(

סבורים שבהחלטות בית ) 58%(למעלה ממחצית מאזרחי המדינה . בארץ אינם הגונים ואינם ישרים

סבור כי ) 70.6%(רוב גדול בציבור . המשפט העליון ובפסקי הדין שלו מעורבים שיקולים פוליטיים

המספרים תואמים נתונים ממדד השלום של . במינוי שופטים חדשים מעורבים שיקולים פוליטיים

 69%לפיו אמון הציבור היהודי בבית המשפט העליון עומד על ) 2001,יער והרמן( 2001צמבר ד

 19%-היות וכ. 58%ואילו אמון הציבור הערבי בבית המשפט עומד על ) 1996בשנת  85%לעומת (
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ומספרים אלו כוללים דעתם של . 66%מדובר על שיעור אמון ממוצע של , באוכלוסייה הם ערבים

ה להם כל מגע במהלך חייהם עם מערכת המשפט ושכל המידע שבידם שאוב בעיקר רבים שלא הי

מחקר  . התוצאות היו נמוכות עוד יותר, יתכן שלו רק באי בית המשפט היו נשאלים. מהתקשורת

כי בתי , סברו במידה רבה 60.1%מגלה כי רק ) 1999, רטנר ואחרים(שעסק בשאלת הציות לחוק 

סברו במידה רבה כי בתי המשפט ממלאים  58.3%ורק , רה טובההמשפט ממלאים תפקידם בצו

כי אמון  ,כאמור )2007(במחקר מאוחר יותר גילה רטנר . תפקידם בצורה הוגנת ושווה כלפי כולם

, נכרת שחיקה באמון, גם בקרב ציבור עורכי הדין. 33%הציבור במערכת המשפט הדרדר עד כדי 

מציבור עורכי  52%מגלה כי )  2004 ,דנוס" (רקליטיםהפ"וסקר שערכה מינה צמח עבור המגזין 

מול ממצאים אלו הגיב אהרון ברק . אביב סוברים כי יתכנו מצבים ששופט ייקח שוחד-הדין בתל

וטען כי הירידה   5/5/08ביום  "שנות מדינה 60"במסגרת התכנית ' מלך ברשת ב- בן. בראיון עם א

  .נותהבאמון הציבור נובע מהתקפות התקשורת ומעוי

. העלה תהיות  בשאלת הגורמים הפוגעים באמון הציבור) 2002, כהן(השופט חיים כהן   

החל מתפקוד . הוא מצביע על  מעשים או מחדלים של מערכת המשפט שפוגעים פגיעה קשה באמון

למחסומים בפני , דרך סדרי המנהל ועינויי הדין ועד לעלות ההתדיינות, לא נאות של השופטים

מסתורי הפרוצדורה והמלאכותיות של דיני , לת ובנוסף הסרבול והתסבוכת שבסדרי הדיןמעוטי היכו

אצל כהן בשונה " פוליטיזציה"ו. באמון הציבור" פוליטיזציה"במיוחד סובר כהן פוגעת ה. הראיות

הראויים להחלטה פוליטית של רוב , היא נקיטת עמדה בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית, מברק

כהן . כוונתו הייתה לאקטיביזם השיפוטי ולמשפטיזציה. החלטה שיפוטית של שחור לבן ולא, ופשרה

ובהם ) 49מ "ע(שצוטטו קודם  )1995( הביא כתימוכין את דבריו הקשים של הנשיא בדימוס לנדוי

גישה שגם שמגר   .הזהיר מפני אבדן אמון הציבור במקרה של כניסת שופטים כצד לויכוח הציבורי

" אמון הציבור"הוא מגייס את טיעון , משנתו של ברק היא הפוכה.  סמך עליה ידו) 620/85ץ "בג(

תביא לפגיעה בשלטון החוק ולערעור אמונו של ' עניינים פוליטיים'משיכת ידו של בית המשפט מ "וגורס  כי 

בור מסתבר שאמון הצי"חיים כהן מסכם את הויכוח בלשונו החדה ).  910/86ץ "בג"   (הציבור בחוק

ואף אחד אינו יכול להוכיח שאותו פנטום . כל אחד  נופח בו רוח חיים משלו, הוא משרתם של אדונים רבים

  ).20:2002,כהן" (רוקד לפי חלילו שלו

  

  הפרדת רשויות וחציית גבולות 

המשפט  גם מערכת. הוא אחד מאבני המסד של הדמוקרטיה הפרלמנטרית, עקרון הפרדת הרשויות

עקרונות ".. ,המונעים ריכוז יתר של עוצמה בידי גוף אחד"  איזונים והבלמים"מדגישה את חשיבות ה
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סמכות הביקורת השיפוטית וכן מנגנוני , הפרדת הרשויות תוך איזונים ובלמים ביניהן, אלה כולם שלטון החוק

אין לשמירת  -בלעדיו  -ם תנאי ה. הביקורת הדמוקרטיים הנוספים ניצבים כעמודי תווך במשטר הדמוקרטי

  ).1993/03ץ "בג" (...החותר לקידום טובת האדם, ואלה הן גרעין המשטר הדמוקרטי, זכויות האדם

בפסיקה . נתפסה מערכת המשפט כחוצה קווים וכנוטלת סמכויות לא לה, אולם לא אחת  

הכנסת ).  2004,רשח; 2004,וראה למשל גולדבלט(ובפרשנויות המשנות חוקים ונורמות התנהגות 

ר הכנסת "כך היו  דבריו של יו.מחתה לא אחת כנגד התערבותו של בית המשפט העליון בענייניה

  :לאמור"  הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעה"רובי ריבלין בכנס 

המהפכה החוקתית אשר הוכרזה על ידי כבוד נשיא בית , לפני שבועות אחדים נשברו כל הכלים" 

להפיכה , אולי ללא כוונה כזאת, אולי מבלי משים, שנים אחדות הייתה בפועל המשפט העליון לפני

אני ... שלטונית המסכנת כיום לדעתי את יסודותיה המקודשים ביותר של הדמוקרטיה הישראלית

הדעות והערכים ועתה גם שולח , מאמין כי הממסד המשפטי החודר תחילה לתחומי האמונות

יכול אולי חלילה לבוא ולפגוע באמון הציבור בו , קק הריבוןזרועות לתחומו המקודש של המחו

  ). 2003, ריבלין" (אמון שבלעדיו אין קיום לאחת מהרשויות ולא לשלושתן גם יחד, עצמו

שעל פי כל , ניסיונות של המחוקק להטיל מרות על מערכת המשפט ולשנות חוקים והסדרים, מאידך

פה של מערכת המשפט וטענות על פגיעה נתקלים בתגובה חרי, דין הם בתחום סמכותו

כך למשל . בשלטון החוק וברצון לגמד את מערכת המשפט ובית המשפט העליון בפרט, בדמוקרטיה

יש "וכי ". המשפט-מתקשה להבין את המהלכים לצמצום כוחו של בית..." אמרה הנשיאה בייניש כי היא

כאילו מקור הסכנה בישראל הוא ..ק אותהבמקום לחז, בקרבנו מי שמנסים להחליש את הזרוע השיפוטית

בייניש קראה לאותם ). 2008, מצוטט אצל אפשטיין" (הביקורתיות השיפוטית של בית המשפט העליון

, ענתבי(המנסה לפגוע באמון הציבור במערכת המשפט ובכבוד השופטים " הסתה"תהליכים 

2008 .(  

    

  על מערכת המשפט ביקורת מניעת

לגיטימיות ) "1993,36,ברק(אומר ברק . שפט הרשמית מעודדת ביקורת ומזמינה אותהמערכת המ

והוא חוזר על " את דרכי הפעלתו -לבקר , ובשעת הצורך -השפיטה תקוים רק אם ידע הציבור להעריך 

כאשר , אולם יש טוענים כי  מערכת המשפט אינה ששה לקבל ביקורת. עמדה זו בפסקי דין רבים

. מחקר וביקורת, מערכת המשפט עושה ככל יכולתה למנוע חשיפה. ביקורת היא נשוא אותה

שנים מאוחר יותר ונטען כי  4נסגרה  1998-שהוקמה ב) הערכה, דווח, ע מחקר"מד(מחלקת מחקר 

ץ "בג(מחקרים אקדמאים נחסמו ). א2001, מגן(הסיבה הייתה מסירת מידע ללשכת עורכי הדין 
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, רוזן צבי; 2002, ברגרפרוינד; 2004, שטרית; 2002, צבי; ב2002,ימיני; 2002, לונדון; 2491/02

, ון סטיוארט מיל'נוסח ג, החופש להביע דעה ולהתווכח בחריפות)  "2001, סגל(סגל ' אומר פרופ).  2005

כפי שהבטיח נשיא , האמורה לקבל ביקורת בהבנה ואף באהבה, נעצר על סף מפתנה של הרשות השופטת

וההתקפה על המבקרים , חוסר הסובלנות לביקורת". בפסיקה ענפה, אהרן ברק, בית המשפט העליון

כאשר נשיא , 2001בלטה בכנס בנושא בית המשפט העליון שהתקיים באוניברסיטת בר אילן במרץ 

או עורכי דין מוכרים , רובם אנשי אקדמיה משפטית, בית המשפט העליון השתלח במבקרי המערכת

  :שנכח בכנס מעיר על תגובת ברק לביקורת, ימיניבן דרור  המשפטן. בציבור

". הוא לא יודע על מה הוא מדבר: "היה, בנוגע לדוברים המכובדים, המשפט השגור ביותר"...  

כדי שהאקדמיה תיחשב : המסקנה ברורה. שזכתה להתייחסות אוהדת, לא הייתה ביקורת אחת

. ר"את עמדות ופסיקות האדמו, ובעיקר לקדש, להסביר, היא אמורה לדברר, ליודעת משהו

. יצאו המומים, רובם ככולם אנשי משפט מכובדים, רבים מהנוכחים בכנס. לא בחצרנו? ביקורת

, לא למדו משפט משווה, לא עשו שיעורי בית, עשרות הדוברים שהרצו שם לא יודעים שום דבר

להרצאתו , למשל, הקשבתי ברוב קשב. יודע את התורה כולה - אהרן ברק עצמו  -ורק אדם אחד 

לשון [סטייטמנט -שאת מעט הביקורת שיש לו עטף באנדר, יורם שחר' המלומדת של פרופ

, המאוד לא אקדמית, האישית, אחר כך שמעתי את התגובה המשתלחת. מאוד אקדמי] המעטה

. זה היה מביך. זה היה ניסיון להלבין פני אדם ברבים. זו לא הייתה תגובה. של כבוד הנשיא ברק

  ).א2001,ימיני" (אפשר לנפנף בדגל כבוד האדם, אחרי דברים כה עולבים, רור איךלא ב

  :מציין) 2004(וסגל  

, "אינו מבין את הבעיה"מי שמבקר את השופטים מאובחן בדרך כלל על ידם כמי ש, במציאות "... 

השופטים עצמם נוהגים . והמערכת מצטיינת באי אהבת ביקורת על דרכי עבודתה ופסיקותיה

ביקורתו של שופט בית המשפט , למשל -לפעמים לבקר בחריפות בלתי מידתית את עמיתיהם 

בגין התארכות משפט שניהל , העליון אליהו מצא על שופט בית המשפט המחוזי עודד מודריק

  ".אך הם מתקשים לקבל ביקורת חיצונית עליהם -ואורך פסק דין שנתן 

באמון , של פגיעה בעצמאות השיפוטית ברטוריקה תוך שימושמניעת הביקורת נעשתה   

) 2005, צבי-רוזן; 2004, ראה שטרית(בדמוקרטיה ובשלטון החוק , בכבוד השופטים, הציבור

לפיכך נלחמה ). 2005, רוזן צבי(ובניסיון למנוע את חשיפת השופט כאדם בעל חולשות אנושית 

  .המערכת בכל כוחה כנגד מנגנוני ביקורת חיצוניים

בין . כמקובל בכל ארגון המספק שירותים נתקל בהתנגדות חריפה, וי נציב קבילותמינ  

הם נימקו . כ פריצקי וביקשו לעכב את החקיקה"השאר פנו השופטים תיאודור אור ומישאל חשין לח

, ח מקיף בעניין התלונות על שופטים"זאת בחשש שאם ימונה אומבודסמן שיפרסם מדי שנה דו
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וכמו כן עלול להיעשות בו שימוש לרעה על ידי גורמים , מדם הציבוריהדבר עלול לפגוע במע

כי , ניסיון אחרון לעצור את החקיקה הייתה הצעתו של ברק). 2002, אלון(פוליטיים מסוימים 

). 2002, יצחק(תמנה נציב קבילות שידווח ישירות לנשיא בית המשפט העליון , המערכת עצמה

  ).2005, גוטמן- זר(ת מינוי הנציב כהישג שלה לבסוף נכנעה המערכת ואף הציגה א

למשוב עורכי הדין התנגדו השופטים כבר בתחילת דרכו בשל החשש מהביקורת הגלומה   

  :אמר ברק, )2001, ברקוביץ" (מי אתם שתתנו לנו ציונים. "בו

 באובייקטיביות השיפוטית ובניהול ראוי של, שכן המשוב עלול לפגוע בעצמאות, אני מודאג"... 

אם מעמדו של שופט בקהילייה המשפטית ייקבע על פי משוב של עורכי . מערכת בתי המשפט

שפניהם הולבנו , על אחיותיי ואחיי, צר לי? מדוע לא לתת לעורכי הדין לנהל את הדיון –הדין 

יכול אני להבטיח לכל השופטים כי . אך משום ששפטו לפי מיטב מצפונם והכרתם, ברבים

אנו מצידנו נעשה הכול . ערכת תפקידם לא אתחשב במשוב הפסול הזהבמסגרת שיקולים לה

אם בדרך של ערעור ואם על ידי אומבודסמן שהצענו (להבטחת הביקורת , להגברת היעילות

  ).2002, ברק" (ומעל לכל להבטחת משפט צדק במדינת ישראל למרות המשוב, )וחזרנו והצענו

מנע לקיים ביקורת והערכה על מערכת המשפט  אולם היו מי שתמכו במשוב ובצורך הבלתי נ  

  )2005, זר גוטמן; 2004, רגב; 2002, מרגלית; 2001, ראה קרמניצר וגולדשמיט(

מערכת המשפט פועלת ללא חסם עליון של חוקה שכנגדה ניתן לבחון את ההחלטות   

  :ומר ברקא) 2002, וינברג ואחרים(בראיון שנתן . המתנגד העיקרי היה אהרון ברק. השיפוטיות

לא משום . אני חושב שההצעות שמועלות להקמת בית משפט לחוקה הן הצעות לא ראויות..." 

אלא משום שההצעות האלה בהקשר הישראלי נועדו , שבית משפט לחוקה באופן כללי לא ראוי

על האיזון בין , לפגוע בבית המשפט העליון ובהגנה שהוא מגן על החירות של כל אחד מאיתנו

הן , תקוותי היא שכשם שההצעות האלה נכשלו עד היום. ל הפרט לצרכים של הכללהחירות ש

בית משפט לחוקה זו מילת קוד . עיקר המאבק הוא מוסדי. הבעיה אינה אישית...ייכשלו גם בעתיד

השנים  10-כשב, אי אפשר להאשים את בית המשפט העליון באקטיביזם יתר. ץ"לפגיעה בבג

, אם תיתן להם להרכיב ולבחור את חברי בית משפט העליון...ות חוקהורא 3האחרונות בוטלו רק 

אלא , מה שמעניין אותם באמת אינו בית משפט לחוקה. הם מיד ירדו מבית המשפט לחוקה

ואני חושב שפוליטיזציה של הליך בחירת השופטים זהו , השפעה פוליטית על בחירת השופטים

פה יש . שתי מפלגות גדולות שמתפשרות ביניהן ישראל אינה אמריקה שיש בה.. ..תהליך שלילי

יש מפלגות שכל כולן אינן אלא נועדו , יש חלוקה על בסיס אתני ודתי, חלוקה מפלגתית אחרת

, כל זה מבטיח שאם יהיה בית משפט חוקתי. לקדם צרכים דתיים ומושפעות ממועצת חכמים

משום שחוקה , ל אין חוקהלישרא". אנחנו נקבל את ועדת הבחירות המרכזית בכל בית משפט
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אותו בית משפט עליון העומד מעל לכל החלטה בדמוקרטיה . נועדה לפגוע בבית המשפט העליון

  .)5, שם" (הפרלמנטארית הישראלית

הביא לפעילות נמרצת של גופים שונים ובניהם המכון , חסרונה של חוקה בישראל   

, המכון הישראלי לדמוקרטיה" (הסכמהחוקה ב. "הישראלי לדמוקרטיה לפעול למען חוקה לישראל

). 2007, איתן" (חוקה לישראל"שגייסה לפעילות את הנשיא לשעבר שמגר והקמת העמותה ) 2005

  :כעמדת נגד לזו של ברק

אני שמח . החוקה שלנו כיום היא חוקה נכה וקשה ומלאת חורים. המצב כיום איננו משביע רצון" 

וכמה דברים ששמעתי פה הערב הכניסו , אוזן מוזיקלית אבל יש לי, שהוועדה יושבת על המדוכה

אם הפשרות והאיזונים שיתבקשו במסגרת . חוקה גרועה היא גרועה יותר מהמצב היום. בי בעתה

 - ידי גוף פוליטי -החוקה משמעותם טקסט יפה בלי ביקורת שיפוטית או עם ביקורת שיפוטית על

חשוב שכל הדיבורים לא יולידו חלילה . ת שבועם כל המגבלו, זה יהיה אסון והמצב כיום עדיף

  ). 2004, ברק" (טקסט שיהיה בכייה לדורות

  

  במערכת המשפט אפשריות השפעות פסיכולוגיות

יש , המוצב במערכת הארגונית ולאינטראקציות בינו ובין המערכת, לאישיות השופט, כאמור למעלה

פרטני ויגע מעט בשאלות הפסיכולוגיה של  הדיון להלן ימנע מדיון אישיותי. תפקיד בתוצאה הסופית

    .ההחלטה הרציונאלית ובהשפעות הצדדים על קבלת ההחלטה

משקלל אותן ומגיע לתוצאה , מתרשם מהם, הוא בוחן את העדויות, השופט מקבל החלטות

מתאים השופט , בעקבות החלטה זו. קביעת אשמה או חפות בהתבסס על הנתונים, הסופית

ההכרעה "... המערכת סוברת כי . סס על נסיבות המקרה ומידת האשמהבהתב, סנקציה לאשם

אולם החלטות ). 732/84ץ "ברק בבג" (...ניטרלי וללא נטייה, אובייקטיבי, השיפוטית נעשית באופן הוגן

, גם אם נקבל שההחלטות נעשות במקצועיות -אלו שעשויות להיות הרות גורל ליחיד או לרבים 

עלולים להתערב , שהשופט לא תמיד מודע להם, אפשרי שגורמים שוניםהרי  -בתום לב וביושר 

  . בתהליך ולהטות את ההחלטה

הסביבה החברתית ארגונית שבה מוצב : כפי שצוין למעלה הניתוח עוסק בשני מישורים  

אישיותו הייחודית של השופט היא מעבר . השופט ואישיותו הייחודית הפועלת באותה סביבה

שעשויות להטות את ההחלטה  אולם קיימות השפעות פסיכולוגיות , הלתחומו של מחקר ז

  השיפוטית ואף להביא לכדי החלטה מוטעית
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נוטה מערכת המשפט לראות את ) Blackstone, (1758) 1962(מאז ימי בלקסטון 

מביאים לתוצאה , העובדות והחוק בשילוב הסקה לוגית. ההחלטה השיפוטית כודאית וכרציונאלית

מבית מדרשם של  RTCענה העולה בקנה אחד עם תיאורית ההחלטה הרציונאלית ט. הרצויה

המניחה שיחידים בוחרים מבין מגוון ) (Hastie & Dawes,2001; Scott,2000הכלכלנים 

  . אפשרויות את זו המועדפת עליהם לאור העדפות קבועות ותוך התחשבות במגבלות קיימות

כדי שהחלטה , לדידו. מצב אוטופי לחלוטין מניחה RCTקבע סימון כי ה  1957כבר ב   

מצב אפשרי , יש צורך במידע מושלם של כל האלטרנטיבות האפשריות, תהיה רציונאלית לחלוטין

קל וחומר במצבים שבהם , זוהי סיטואציה שבמציאות כמעט ואינה קיימת. אולי במשחק שחמט

והוא , ברמה זו או אחרת, תמקבל ההחלטה מצוי במצב של חוסר ודאו. נדרש שופט לקבל החלטה

העולה מתוך הרגלי עבר , מנסה להפחית את אי הודאות דרך הסתמכות על רציונאליות מוגבלת

, התוצאה היא קבלת החלטות המתבססת על ניסיון עבר). Simon,1957(ומתוך המבנה החברתי 

ה להגיע מקבל ההחלטה מנס). rule of thumb(דעות קדומות וכללי אצבע  , על סטריאוטיפים

המשמשות להימנעות או להפחתה של "  תגובות מובנות"באמצעות , למידה מסוימת של רציונאליות

אלא , מקבל ההחלטה אינו מחפש אחר תוצאה אופטימאלית. חוסר הוודאות בעת קבלת ההחלטה

כמו , סידורים ארגונים עוזרים לעיתים להתגבר על מגבלות הרציונאליות. אחר תוצאה שתספק אותו

, אפיקי תקשורת ממוסדים, מדרג סמכויות, חלוקת עבודה, הנחיות מדיניות, והלי עבודה מפורטיםנ

כל אלו משמשים להפחתת חוסר הודאות ועוזרים ליצירת  אותה  . הכשרה מקצועית ואינדוקטרינציה

  )bounded rationality"  –   Simon,1958) and  March""רציונאליות מוגבלת או תחומה"

שהניחה  RCTוגיה הקוגניטיבית הלכה הלאה וסתרה את ההנחה הבסיסית של ה הפסיכול

  ).Medin, Ross & Marksman,2004(רציונאליות ואופטימאליות בקבלת ההחלטות האנושית 

או לפחות , יש הממשיכים להאמין כי קבלת החלטות אנושית היא תמיד אופטימאלית  

, אך. מחקר או לחוסר ניתוח הולם של המשימה וכל הוכחה הפוכה מיוחסת לטעויות. רציונאלית

שהעידו כי , הצטברו מחקרים רבים בשאלות של התנהגות בחירה 20-מהרבע האחרון של המאה ה

חוקרי תהליך קבלת ההחלטות ). 2004,שם(קבלת החלטות אנושית היא רחוקה מאופטימאליות 

סיטואציות שבהן המודלים , עוחוקרים סיטואציות שבהן האסטרטגיות והיוריסטיקות נכשלו או הט

אך בפועל ההחלטה הייתה לא רציונאלית במושגי , הכלכליים ניבאו התנהגות בכוון מסוים

אלא שיש בה , אין הדבר בא לומר כי קבלת ההחלטות האנושית תמיד אינה יעילה. התיאוריה

  ).2004,םש(ליקויים ואותם ניתן לשפר ככל שנבין את תהליך קבלת ההחלטות ונתחשב בהטיות 
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משום שהבחירות שמתקבלות , המודלים הכלכליים הרציונאליים של קבלת ההחלטות כשלו

לא תמיד . בתהליך קבלת ההחלטות פעמים רבות אינן עומדות בקריטריונים רציונאליים נורמטיביים

בחירות רבות שאנשים מבצעים כוללות . ניתן להסביר בחירה במושגים כלכליים של מקסום תועלת

הערך הכלכלי של . רכיבים פסיכולוגיים שאותם תיאוריה כלכלית אינה יודעת להביא בחשבון למשל

גם הערכים או התועלות , יתר על כן. אינו תמיד הערך המצופה או המועדף על המחליט, ההחלטה

  . הסובייקטיביים של הבחירות אינם קבועים אלא משתנים תדירות

החוקרים טברסקי וכהנמן שבמחקריהם הוכיחו  בתחום קבלת ההחלטות הרציונאליות פעלו

כמו גורמי ייחוס וקונטקסט שבתוכם ההחלטה : השפעות על קבלת ההחלטות מגורמים שונים

"  פסיכולוגית"מראיית התועלת במושגי הסתברות ; ) Kahneman & Tversky, 1979(מתקבלת 

בפיתוח קיצורי דרך או , יותומצורך העולה בשל מורכבות הסיטואצ). 1979, שם(ולא אובייקטיבית 

    .אסטרטגיות לשם הגעה לתוצאה משביעת רצון או מספקת

מייצגות הפשטות ולעיתים עלולות , היוריסטיקות של קבלת החלטות בשל היותן קיצורי דרך

מה גם . לסברות לא נכונות ולטעויות שעלולות להיות הרות אסון, להוביל להטיות סיסטמאתיות

במיוחד , ה ההיוריסטיקה קשה מאד לנטוש אותה ולהשתחרר מהשפעתהלאחר שגובש, שלפעמים

טברסקי וכהנמן  . כאשר נדמה למקבל ההחלטה כי אותה היוריסטיקה הובילה אותו בדרך נכונה

)Tversky & Kahneman, 1974 ( הראו כי הרבה מצבים של חוסר רציונאליות או של אי

יטיבית שנדמה היה למשתמש בה כי פעלה נובעות משימוש בהיוריסטיקה קוגנ, אופטימאליות

טענו  גם כי שיפוטים מסתמכים לעיתים על ) Kahneman & Miller,1986(כהנמן ומילר . בעבר

  . נורמות או סטנדרטים העולים מתוך האירועים עצמם ומטים את שיקול הדעת

על הדרך בה השפעות פסיכולוגיות , הדוגמה המוחצת ביותר לדעתי בהקשר המשפטי  

בתחום זה קיים גוף ידע מבוסס על מחקרים רבים . וותות את ההחלטה היא בשאלת עד הראיהמע

)Myers, 1996 .(ידע שאם יינתן , החושף את מגבלות אמינותה ואפילו חדלותה של עדות הראיה

עשוי לתרום לשיפור תפקודו בלומדו  להיות ביקורתי וזהיר יותר כאשר הוא מתייחס , לשופט

  .נמסרות בבית המשפטלעדויות ראיה ה

מראים )  ;Loftus & Ketcham, 1991; Hilgard & Loftus,1979  Loftus ,1974, 1979(מחקרים 

נמצא . כי עדות ראיה מקבלת כמעט תמיד משקל חשוב ביותר בתהליך קבלת ההחלטות במשפט

רח אפילו כאשר מהימנותו מופרכת עובדתית באו, שבמקרים רבים השומעים מאמינים לעד ראיה

במקרים רבים עד הראיה הוא זה המזהה את העבריין ומצביע עליו אם מתוך תמונות . חד משמעי

מסתבר כי . למרות כשלים בזיכרון ובהבנייתו בעת מתן העדות, באלבום עבריינים או במסדר זיהוי
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המחקר מורה . השומעים מייחסים אמינות רבה יותר לעד הזוכר פרטים רבים גם אם חסרי חשיבות

). Bell & Loftus, 1989(מעד שמעיניו היו מרוכזים בעבריין לבדו , דווקא עד כזה טועה יותר כי

תפיסה זו מעוגנת בהחלטת בית . בעיה נוספת נעוצה בייחוס אמינות רבה לעד המעיד בביטחון רב

את מידת הביטחון , לאמיתותה של עדות" סימני האמת"שקבע בין , ב"המשפט העליון של ארה

אולם ישנם אנשים רבים המדברים ). Wells & Murray, 1983( שבה העדות נמסרת  והרהיטות

. וגם כשעדותם חורצת גורלות, כולל בתחומים שאין להם בהם כל מושג, בביטחון רב על כל נושא

ומאידך קיימים אלו שדבריהם מהוססים ומגומגמים בשעה שהם מופיעים בפני קהל אף אם הם 

. צאי המחקרים מוכיחים שעדי ראיה טועים ובשיעורים גבוהיםממ. מומחים בתחום עדותם

)Buckhout,1974 .( גורמים תפיסתיים ופסיכולוגיים רבים מטים את המידע הנקלט אצל העד ואת

עלולים גורמי טעות אדפטיביים , אפילו אם נכח העד בסיטואציה וצפה באירוע. העדות הנמסרת

  . להתערב ולשנות את פני הדברים

ולאפשרות כי ההחלטה , ה מודעים השופטים לקיומן של הטיות חשיבה ותפיסהעד כמ   

ועד כמה שופטי המחקר מאמינים לעד ראיה ?  מוטעה בשל טעויות תפיסתיות או קוגניטיביות

עד כמה הם ערים להטיות ? האם יש מקרים בהם הם מסתייגים מעדות ראיה, בצורה עיוורת

  ?ת החלטתם מהעד ומעדותוהמובנות בעדות ראייה ועד כמה מושפע
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     המחקר

מובנים בקרב -באמצעות ראיונות חצי) qualitative(המחקר התבצע בגישה איכותנית   

  .שכיהנו לפחות באחת הערכאות המקיימות משפט פלילי, שופטים בדימוס

   

  :שאלות המחקר

" המשפטמערכת "האם לאותו אדם המצטרף לארגון הקרוי , "?מיהו השופט"המחקר מבקש לדעת 

מאמן ומעצב הארגון את האדם הנבחר לפעול , מחנך, כיצד מכשיר? יש מאפיינים המייחדים אותו

משוב על  נותן לשופט ארגוןהכיצד האם ו? תוך שמירת אחדות בין שופטים שונים, "שופט"כ

  ? את השופט וכיצד מקדם הארגון? תפקודו

הכשרתו וחינוכו המאפשרים לו , טשל שופ תכונותיו ויכולותיו המיוחדות ןמה? מיהו השופט

  .ומכאן נגזר שמו של חיבור זה? לשאת בעולה של משרה זו

  

  : הםסק המחקר ומוקדי העניין העיקריים שבהם ע

מהו הרקע החברתי והמשפטי , מיהם –של שופטי הדיון בישראל  יאתנוגראפתיאור   •

והשוואתם , ם ומהתקשורתהכשרתם וניסיונם כפי שעולים מפרסומים רשמיי, מהם חינוכם; שלהם

  .לרקע של השופטים שרואיינו במחקר

כלפי תיאוריות להסברת , כלפי עבריינות, עמדות של השופטים כלפי מערכת המשפט  •

  .וכלפי מניעת עבריינות, פשיעה      וענישה

  .משמעותו ותפקידיו ואת מערכת השפיטה  בישראל, תפיסת השופטים את השיפוט  •

  .ם שבין פורמאליות ומהותיות במערכת המשפטשאלות באשר לפערי  •

  .תפקודה ויעילותה, עמדות וביקורת השופטים כלפי מערכת המשפט  •

  .עמדות השופטים כלפי הביקורת הציבורית החיצונית על מערכת  המשפט  •

: עמדות כלפי נושאים המצויים על סדר היום בהתייחסות הציבורית למערכת המשפט כמו  •

דין  , עצמאות שיפוטית, נציב קבילות, בית דין לחוקה, הכשרת שופטים, םשאלת מינוי שופטי

  .פתיחות ושקיפות של המערכת, משמעתי לשופטים

  .שינויים שהשופטים היו רוצים לראות במערכת המשפט  •

  .ולשופטים האחרים, לעורכי הדין, התייחסותם של השופטים למקצוע עריכת הדין  •
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ת פסיכולוגיות וסוציולוגיות על קבלת ההחלטות עמדות השופטים ביחס להשפעו  •

  .השיפוטיות

  

  שיטת המחקר

אם בשל הגיעם ,  2003ועד  1992שופטים בדימוס שפרשו בין השנים  75אוכלוסיית המחקר כללה 

כדי , שנה 80לגיל פרישה או שפרשו טרם הגיעם לגיל זה ובלבד שביום הריאיון גילם לא עלה על 

שופטים במדגם פרשו טרם הגיעם לגיל  29. "המהפכה השיפוטית"להבטיח ששירותו בתקופת 

רשימת השופטים המקורית . הפרישה המנדטורי ואלמלא פרשו היו מכהנים בתקופת הריאיון

, 2003עם תחילת הראיונות במאי . שמות 94מהנהלת בתי המשפט וכללה  2001התקבלה ביוני 

ורסמים כהדסה בן עיתו או מרים בן פורת התברר כי הרשימה אינה מלאה ושמות של שופטים  מפ

חדלה הנהלת בתי המשפט לשתף פעולה ולא הסכימה , ץ"אולם לאחר שהגשתי בג. לא נכללו בה

צנעת "בטענה של , למסור את שמות השופטים שפרשו מאז הרשימה הקודמת או שנפטרו מאז

ובין ) 1995, קיצח( 1995שנת ב שכיהנואולם בעזרת השוואה בין רשימת השופטים ". הפרט

 2002אותם שלא הופיעו ברשימת , )www.court.gov.il( 2002רשימת השופטים שכיהנו בשנת  

כמו כן התווספו לרשימה אותם . התווספו לרשימה וכתובתם אותרה, ולא נכללו ברשימה שבידי

 וכן כאלו שפרשו טרם הגיעם 2002-2004והיו צפויים לפרוש בשנים  1932-1934שנולדו בשנים 

 134בדרך זו הרשימה תפחה לכדי . וברכות לפרישתם פורסמו בעלון השופטים, לגיל המנדטורי

שופטים לא רואינו מהסיבות המנויות  59. שופטים 75שופטים אלו רואינו לבסוף  134מתוך . שמות

  . 1.0בטבלה מספר 

  הסיבות לאי השתתפות שופטים במחקר:  1טבלה         

  טיפוסיות שנמסרוסיבות   N  לא רואינו משום

 )מבקר המדינה ונציבת תלונות הציבור על שופטים(ממלאי תפקיד ציבורי  2  סירבו להתראיין
  מנהלי בתי המשפט בדימוס 3 סירבו להתראיין
 מסיבות בריאות לקויה 5 סירבו להתראיין
 )בייםחיטוט בקר ]הראיון[ והוא, לא הצלחתי בתור שופטת( מסיבות אישיות  2 סירבו להתראיין
 "לא עסקתי מעולם במשפט", "אין לי רגע פנאי", "עסוק מידי", לא מתראיין 10  סירבו להתראיין

   10 נפטרו
 .הסכימו, אחרים במעמד דומה, בית המשפט לעניינים מקומיים ובית הדין לעבודה 2 בפועל מכהנים
 .ט לתעבורהלא מלאו שום תפקיד שיפוטי בערכאה פלילית פר 4 תעבורהשופטי 

 .לא מלאו שום תפקיד שיפוטי פרט לבית הדין לעבודה 4 עבודהבית דין ל
 ומעלה בעת הראיונות 81היו בני  5 80מעל 

 .הסכימו להתראיין אולם לא הצלחנו לקבוע תאריך מתאים 3 לא תואם
 .ל"בחושהו , לא מופיעים במדריך הטלפון, המספר אינו מחובר, לא הייתה תשובה 9 נוצר קשר לא

  

http://www.court.gov.il
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ההתנגדות נמסה בדרך כלל עם אזכור . חלקם לאחר היסוסים, שאר השופטים הסכימו להתראיין

שהיה ראשון המרואיינים והשופט חיים כהן שרואיין , שמם של נשיא בית המשפט העליון בדימוס

התראיינו , אותם שהסכימו להתראיין, לאחר מתן ההסכמה. במסגרת פיילוט אך לא נכלל במחקר

, אולם לאחר הבטחה חוזרת לאנונימיות מוחלטת, לעיתים החל הריאיון בחשש והיסוס. ץ לבבחפ

. רבים מבין השופטים טרחו לציין כי נהנו מהריאיון ומצאו בו עניין רב. נשבר הקרח והשיחה קלחה

למעט הריאיון (סדר הראיונות היה לפי סדר שמי . חלקם ניסה לברר מה אמרו השופטים האחרים

מתוך תקווה שנכונותו תעודד שופטים רבים , א בדימוס שמגר שהיה מכוון להיות ראשוןעם הנשי

כשלא . כאשר ההתקשרות הייתה לאחד מראש הרשימה והבא אחריו מתחתיתה) יותר להשתתף

  .  בהזדמנות הבאה קודמיםוחזרה ל, ההתקשרות הייתה לבאים בתור באותו סדר, נוצר קשר

ינה מייצגת בהכרח את אוכלוסיית השופטים המכהנים אולם א, אוכלוסיית השופטים בדימוס

והן בצורת , הן במקום הלימוד, השוואה בין שתי אוכלוסיות אלו מגלה הרבה קשרים והמשכיות

כך שלמרות שלא ניתן . הנתונים בנידון מפורטים בפרק הממצאים. ההתמחות והרקע התעסוקתי

המעורבות של , הקשרים שבין האוכלוסיותהרי ש, לבסס טענה כי מדובר באוכלוסייה מייצגת

שירותם של המכהנים בו זמנית עם , השופטים בדימוס בחינוך והכשרת השופטים המכהנים

מעידים על , )נשיא. כסגני 26מילאו תפקידי נשיא ועוד  12שמהם (השופטים שכיום הם בדימוס 

  .טים המכהניםורלבנטיות של הממצאים גם לגבי השופ, קיומה של המשכיות בין דורית

  

  כלי המחקר

אם כי אינה נופלת תחת כותרת פורמאלית , היא איכותנית באופייה כאמור שיטת המחקר שננקטה

שבו , )1999, צבר(או מחקר משולב מתודולוגיות ) אקלקטיקה(אלא מהווה ליקוט , זו או אחרת

  . ההיבט הכמותי הוא משני

המנסה , ו גם תובנות אינטואיטיביותוב, במחקר איכותני יש שימוש בניתוח לא סטטיסטי

ר מהדברים יהניתוח הוא המעב). 2001,גבתון(פרשנות והכללה לתופעה הנחקרת , לתת משמעות

מחקר איכותני מאפשר גם .  אל הקשר בניהם וחשיבותו, משמעותם של דברים אלו לאנאמרו ש

מות מספר שיטות למחקר קיי. כאשר הנתונים בשטח מעלים אפשרויות חדשות, בחשיבה כיוון ישינוי

" תיאוריה מעוגנת בשדה"השיטה המכונה , כללי אולם במקרה זה נבחרה כנותנת כיוון, איכותני

)Glaser & Strauss, 1967; Glaser,1992 .( התיאוריה מניחה כי קיימים דפוסים וחזרות

. תאפשר לגלות, שאותם רק כניסה לשטח עם שאלת מחקר  פתוחה. בהתנהגות האנושית

 Tacit(מניחים את קיומו של ידע מרומז ) והמחקר האיכותני בכלל(יאוריה המעוגנת בשדה הת
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Knowledge (אנשים אלו יגלו דפוסי . המשותף לכל האנשים החולקים נסיבות חיים משותפות

-ולכן אם בסביבה דומה יתקיימו תנאים חברתיים.  חשיבה ודפוסי התנהגות חברתית משותפים

תהליכים ודפוסים דומים שהם הבסיס להכללה במחקר , זי יתגלו תוצאותא –תרבותיים דומים 

החברה , אלא, המתודה אינה נתונה מראש, בגישה זו החוקר עצמו הוא כלי המחקר. האיכותני

המחקר האיכותני מניח . התופעה או האירוע הם הקיימים, הארגון, אותה הוא מבקש לחקור

החוקר יוצא , לכן. תי מהסביבה בה היא מתרחשתשההתנהגות האנושית מושפעת באופן משמעו

-ופועל בשטח על, לשדה ומתוך כלל האפשרויות בוחר את כלי המחקר המתאימים לנושא הנחקר

החוקר .  החוקר מסתמך על עצמו ככלי מחקר מרכזי לאיסוף הנתונים ולפירושם. מנת לאסוף נתונים

ומהי , לפעולותיהם, לעבודתם, םמבקש להבין כיצד האנשים השונים נותנים משמעות לחייה

, היא סובייקטיבית, הפרשנות איננה פעולה אוטונומית ואיננה מוחלטת. תפיסתם ביחס לכל אלה

מיחסם של הקהלים , מהסביבה בה הם פועלים, הנבנית כתוצאה מההשפעה של אנשים אחרים

ציה ובהסתמך השונים כלפיהם ובמיוחד המשמעות  שאותה בונה האדם בעצמו כתגובה לאינטראק

ניתן לומר כי המחקר האיכותני הנו אסטרטגיות ותהליכים כדי ללמוד . על הגדרות משותפות

כאשר בפועל מתקיים מעין דיאלוג בין החוקר לנחקרים כאשר , מהנחקרים על ניסיונם ותפיסותיהם

                   הנחקרים הם דמויות המרכזיות להן הידע הרלוונטי אותו מבקש החוקר לגלות

);Bryant & ;Charmaz,2007 Strauss & Corbin 1990,1994 (.  

הריאליזם "השואבת מ, המתודולוגיה ששימשה במחקר היא אינדוקציה אנאליטית  

הריאליזם " דרך הניתוח קרויה ".תיאוריה המעוגנת בשדה"ומה מה" הטרנסנדנטאלי

א שיטת ניתוח מפורטת הוו  (Miles and Huberman,1994; Punch,1999) "הטרנסנדנטאלי

שהם פעילויות  ][memoningדרך קידוד ומיזכור  - שלב צמצום הנתונים : ומובנה בת שלושה שלבים

מדובר בצמצום החומר ללא איבוד . המשגה וביאור, אשכולות ודפוסים, קשורות לשם מציאת תמות

     .מותןושלב הסקת המסקנות ואי; שלב הצגת החומר בדרך נאותה שתסייע לניתוח; מידע

; 2001, גבתון( "field grounded theory" –" תיאוריה המעוגנת בשדה"ה  

Glaser,1992; Glaser& Strauss 1967 ;Punch,1999( , היא אסטרטגיה מחקרית המכוונת

שיום ואפיון , דרך ניתוח זו מבוססת בעיקרה על איתור. ליצירת תיאוריה מתוך הנתונים ודרך ניתוחם

תוך הגדרת יחידת הניתוח ובניית היררכיה בין החזרות , ולמי של הממצאיםשל חזרות בחומר הג

. והתמות שנתגלו וניסיון להרכיב מודל תיאורטי המסכם ומסביר באמצעותם את המציאות הנחקרת

היא שבהתנהגות האנושית קיימים דפוסים וחזרות " תיאוריה המעוגנת בשדה"הנחת המוצא של ה

ידי חישוב הקשר בין מערכות מוגדרות היטב של -או על, מתמטישאינם ניתנים לתיאור באופן 
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ידי כניסה - דפוסים האלה שיתגלו על. משתנים תלויים ומשתנים מתווכים, משתנים בלתי תלויים

התיאוריה המעוגנת בשדה . לאתר המחקר עם שאלות מחקר תחיליות וחיפוש אחר קשרים ומבנים

משותפות יש גם דפוסים חברתיים ופסיכולוגיים  שלכל האנשים שיש להם נסיבות חיים"מניחה 

בכל זאת הם צומחים מתוך , ידם- שאף אם אינם מנוסחים או מובעים באופן מודע על, משותפים

, החיפוש הוא אחר מנגנונים חברתיים כלשהם. (Hutchinson,1988:125)" החוויות המשותפות

  .יםודפוסים תרבותי, סדר יום והשקפת עולם חבויות, יחסי כוח

, )Fontana & Frey 1994, 2000( ריאיון  מובנה למחצה  שימש, כלי המחקר העיקריכ  

שנבחר הן משום שהשאלות יצרו סביבה אחידה יותר והן משום שתחום הנושאים שהמחקר נגע 

, ושיטת ריאיון זו נועדה לצמצמו ולמקדו כדי ליצור בסיס נתונים בר השוואה,  בהם היה גדול ורב

שאלות הריאיון היו אחידות בנוסחן ובסדר  ).1999,צבר(על רעיון ההבניה המוקדמת  חרף הביקורת

ונתקבלו כמות , התשובות לא הוגבלו. וכל הראיונות בוצעו על ידי אותו מראיין, )'נספח א(שאלתן 

הוא לא התבקש לחזור , וגם אם המרואיין סטה מהנושא, שנאמרו כאסוציאציות  חופשיות

על מנת שהריאיון לא יהיה ארוך מידי מתוך  60- לות הוגבל במקורו למספר השא. ולהתמקד

והיה חשש  שיתעייפו או שיאבדו עניין  70-80התחשבות במרואיינים שחלק ניכר מהם היו בגילאי 

במהלך הראיונות בוטלו שאלות . דקות 75תוכנן לריאיון בן , מחקר הפיילוט. במהלך הריאיון

כמו הצגת מקרה פלילי היפותטי  –ו שגררו סירוב להתייחס שהתגובה אליהן הייתה שלילית א

בחלק מהראיונות התייחסו המרואיינים ביוזמתם לנושאים , מאידך. ובקשה לגזור את הדין לגביו

  .שנדחו

  

  מהלך המחקר

חלק מהפגישות . נקבעה פגישה במקום אותו בחר המרואיין, לאחר יצירת הקשר עם השופט

התקבלתי בסבר פנים יפות . וחלק אחר בלשכות שונות בבתי המשפטהתקיימות בבתי המרואיינים 

  .וזכיתי  בדרך כלל לאירוח נאה ולבבי

, עם הצגת הנושא ועוד טרם שנשאלו השאלות, חלק מהשופטים פתח את הריאיון  

אם כי , שופטים שסירבו להקלטה 5למעט , רובם הסכים להקלטת השיחה. בהצגת אני מאמין כללי

נרשמו הערות שונות באשר , לאחר היציאה מהריאיון. סטנוגרמה תוך כדי הריאיוןהסכימו לרישום 

בליווי , תומללו סמוך לסיומם, כל הראיונות שהוקלטו. לראיון עצמו ולהתרשמות האישית משופט

לצרכי ניתוח הוכנסו כל התשובות לתוך . אותן הערות התרשמות שנרשמו סמוך ליציאה מהשדה

כאשר לכל נבדק הוקצה גיליון ובכל גיליון נרשמו השאלות  Excel  תוכנתמאגר מידע תוך שימוש ב



 
64 

 

שיטה זו אפשרה לחתוך את המידע לרוחב כל . בסדר ההצגה והתשובות שניתנו לכל שאלה

כאשר הריאיון הארוך ,  דקות  75הראיונות נמשכו בממוצע כ . הנבדקים בכל קטגוריה ונושאה

  .דקות 50-ביותר נמשך כשעתיים והקצר ביותר כ

והשופט הגיב כפי , בשעת הראיון הוקראו השאלות אחת לאחת לפי סדר הופעתן בשאלון

  .ללא התערבותי, שהגיב אם בקצרה ואם באריכות

חלקם . פעילים מקצועית)  75מתוך  70(ראוי להזכיר כי רוב השופטים בדימוס   

וועדות ערר , ות בתי הסוהרבתפקידים שיפוטיים או מעין שיפוטיים כמו בוועדות השחרורים של שיר

אחרים עוסקים . או בית משפט לעניינים מקומיים, כשופטים בבית המשפט לתביעות קטנות. למיניהן

  . ואם בתפקידי בוררות וגישור, אם בעריכת דין ממש כולל הופעות

שכן בשל מיעוט הנשים שהשתתפו , יש לציין כי בכל הדיון ננקטה לשון זכר, לבסוף

שונו , גם הדברים שנאמרו מפי שופטות, לפיכך. בשפה מגדרית היה מזהה אותןשימוש , במחקר

  . לשפת זכר

  

  תוקף המחקר

טענות רבות הוצגו בעבר כנגד אי יכולתם של מחקרים איכותיים לבסס קריטריונים של תוקף 

ושאלות התוקף והמהימנות , אולם כיום השתנתה הגישה, ומהימנות כפי שמקובל במחקר כמותי

הפכו תלויות יותר בכישורי החוקר ובמערך המחקרי שניהל מאשר בקריטריונים , האיכותני במחקר

  ). Miles & Huberman, 1994(חיצוניים 

 ,מהימנות פרושה בדרך כלל קבלת אותם נתונים בהפעלות חוזרות של המערך המחקרי  

במקומו ) dependability(הסתמכות - ולכן מוצע המושג בר ,דבר שאינו אפשרי במחקר איכותני

הרי שבמאמץ לאסוף את , היות שכלי המחקר העיקרי הוא החוקר עצמו). 2001, בן יהושע-צבר (

, נשאלו על ידי, השתמשתי בשאלון מובנה למחצה ואותן שאלות בדיוק באותו נוסח וסדר ,הנתונים

הראיון  .כאשר תשובתם ניתנה מילולית באורח חופשי וללא הפרעה, לשופטים שרואינו בסדר מקרי

). ראיונות שהנבדקים סירבו להקלטה אולם הסכימו לתמלול סימולטני ידני 5-פרט ל(הוקלט ותומלל 

, לתחושתי איסוף הנתונים הינו בר הסתמכות. הזמן והמקום, תועדו פרטי הסיטואציה, לאחר הראיון

לרציות ולא ענו בהתאם , אם כי ברור שלא יכולתי לוודא כי השופטים דברו את אשר על ליבם

אולם היות שרבים מהדברים שנאמרו היו דברים קשים  ולא . חברתית או שלא אמרו את כל שחשבו

היוו הזדמנות לחוות , ניתן לשער כי הראיונות שהבטיחו אנונימיות מוחלטת, נאמרו מעולם בפומבי

  . בלי חשש שמא יאונה רע לדובר, ולאמירת דברים שהודחקו" לשחרור קיטור", דעה אמיתית
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דהיינו כאשר  . אלא נוצרו תוך כדי ניתוח החומר, לא נקבעו מראש, הקטגוריות שלהן שויכו התשובות

כל תשובה נוספת שתאמה את . נפתחה לה קטגוריה, הופיעה תשובה מסוימת לראשונה

יתכנו כמובן הקשיות ביחס לשיוך אמירה זו או אחרת לקטגוריה . התווספה אליה,הקטגוריה

כך למשל פרשתי יחס שלילי . שר הפניית תשובה לקטגוריה נבעה מפרשנותבמיוחד כא, מסוימת

כחוסר הצלחה , "?מדוע בחרת בשיפוט כמקצוע"למקצוע עריכת הדין וליושרתו בתשובה לשאלה 

לא יעסוק במשפטנות כלל ויפנה , נראה היה לי כי אדם המוצא דופי בעריכת דין כמקצוע. בעריכת דין

  . בתחום בו עליו להתחכך מידי יום בעריכת דיןלתחומים אחרים ולא יישאר 

אין ) Trustworthiness(או במונח המעודכן יותר אמינותו , באשר לתוקף המחקר  

 לכן). 2001,בן יהושע- צבר(בלבד המחקר האיכותני נתבע לנבא התנהגות אלא להבינה ולפרשה 

המבחינים בתוכו בין שיש  )Miles & Huberman,1994(לא נדרש תוקף ניבוי אלא תוקף מבני 

במובן זה יש . התוקף החיצוני נובע מההצלבה והתאמה לממצאים קודמים. תוקף חיצוני לפנימי

והן בשל דלות , הן משום שהוא מחקר ראשון בישראל בו רואינו שופטים ממש, למחקר בעיה

עם זאת במקרים שונים תוקפו חלק . ממצאים ביחס לשופטי דיון בעולם המשפט המקובל

ספרים ומאמרים שכתבו שופטים , מצאים על ידי דברי שופטים ישראלים בסיטואציות אחרותמהמ

  . וראיונות שהעניקו

שעה שהאירועים הנצפים אינם , התוקף הפנימי או אמינות המחקר מתגלים  לתפיסתי  

כמו למשל . ולדעתי אכן התגלו דפוסים כאלה במחקר. אקראיים אלא מקבלים דפוסים  משמעותיים

המנוגדת קוטבית לעמדות הרשמיות ו, הקיימת בקרב השופטים כנגד המערכת קורת הסמויההבי

נוכח החזית האחידה , כמו למשל תמיכת מחצית המרואיינים במשוב עורכי הדין. של המערכת

כמו למשל ביקורת נוקבת כנגד שיטת המינויים . וחסרת ההסתייגויות שמפגינה נציגות השופטים

 -מוחלטת של דמות השופט  אי קבלההשיטה הטובה בעולם וכמו  שהמערכת רואה בה את

כפי שזו   -המתנתק מסובייקטיביותו והחותר לערכים המשותפים לחברה , האובייקטיבי ללא סייג

המקבל כי , המחליט על פי תחושת בטן, והצגה אמתית של השופט האנושי 2491/02ץ "מוצגת בבג

קורבנות  תמחוויולול להיות מושפע מעוינות לנאשם או פערי ענישה נובעים מהבדלי אישיות והע

  .אישית

שאלת תוקף נוספת קשורה ליכולת ההסקה לגבי אוכלוסיית השופטים המכהנים היות 

אולם השוואת . שביחס אליהם רב הנסתר על הנגלה ומערכת המשפט דואגת לשימור העמימות

במוסדות , בהשכלה, בגיל המינוי, ון ברקעדמי: נתונים גלויים מצביעה על דמיון רב בין האוכלוסיות

אפילו שיעורם של אלו הפורשים טרם הגיעם . האקדמיים בהם למדו ובניסיון התעסוקתי קודם למינוי
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של שופטים ) 34.6%(הוסף לכך את שיעורם הגבוה . הינו דומה  בשתי האוכלוסיות, לגיל הפרישה

עם , ופטים המכהנים כיהנו בו זמניתאת העובדה כי רבים מהש, מכהנים שהתמחו אצל שופטים

בתפקידי  26כהנו בתפקיד נשיא עם פרישתם ועוד  12מהם ( שופטי המחקר והיו בעמדות השפעה 

נראה לי כי . וכן את העובדה כי כרבע מבין שופטים בדימוס מלמדים או לימדו משפטים) סגן נשיא

. וחד נוכח ההתנגדות לרפורמהבמי, בנתונים אלו אפשר לטעון לקיומה של המשכיות בין דורית

אפילו כשרפורמה כזאת הוצעה על ידי חמישה שופטים מכהנים ועוד שנים שהתמנו לאחר מכן לבית 

         ).           1997, גולדברג(המשפט העליון  
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  ממצאים

בעיבוד החומר במחקר הנוכחי הוחלט לדלג על השלב הראשון של איתור קטגוריות ראשוניות מתוך 

בהמשך יבנו .  קרי השאלות עצמן –מר והגדרתן ולצאת מתוך קטגוריות שנקבעו מראש החו

קטגוריות שיעלו מתוך -ויוגדרו תת, שירכזו מספר קטגוריות ראשוניות -מוקדי עניין  –על -קטגוריות

  .החומר

  

  רקע השופטים והשכלתם: מוקד עניין א

, ת בחלק מתקופת כהונתםלפחו, שופטים בדימוס שעסקו 75אוכלוסיית המדגם כללה   

לכל שופט הוצמד . ומי שכיהנו כרשמים בלבד, לא נכללו שופטי בית הדין לעבודה. במשפט פלילי

בשל הבטחה שנתנה למרואיינים לשמור על דבריהם , על מנת למנוע זיהויו, שם בדוי באורח מקרי

  .באנונימיות

 שופטי בית המשפט העליון:2טבלה 
 ד אחרוןתפקי שם בדוי סודר במחקר

 * סלע 1
  * נמרוד 2
 * חזקיה 3
 * מיכה 4
 * יקיר 5
 * יובל 6

 6כ שופטי עליון "סה
  תפקידי שופטי בית המשפט העליון*                                                            

  .ע זיהויםהוסתרו כדי למנו                                                            
  

 רשימת שופטי בית משפט השלום במחקר: 3טבלה 
 שם בדוי         תפקיד   תפקיד שם בדוי   
 נשיא/ס שובל 14 נשיא משיח 1
 נשיא/ס אלירם 15 נשיא הושע 2
 שופט עמינדב 16 נשיא דקל 3
 שופט עקיבא 17 נשיא דותן 4
 שופט רחמים 18 נשיא בארי 5
 טשופ רפאל 19 נשיא/ס עלי 6
 שופט  ידיד 20 נשיא/ס מכבי 7
 שופט חגי 21 נשיא/ס מגן 8
 שופט זרחיה 22 נשיא/ס יגאל 9

 שופט גד 23 נשיא/ס הראל 10
 שופט אורי 24 נשיא/ס גיל 11
 שופט אבישי  25 נשיא/ס איתי 12
 שופט אביב 26 נשיא/ס אחיטוב 13
 שופט פרץ  27         
    שופטי בית משפט השלום  27כ "סה   
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 רשימת שופטי המחוזי במחקר: 4טבלה 
 תפקיד שם בדוי סודר תפקיד שם בדוי סודר

 שופט נחמן 22 נשיא עדי 1
 שופט ציון 23 נשיא שרון 2
 שופט קורן 24 נשיא ירמיה 3
 שופט ששון 25 נשיא חבקוק 4
 שופט מלאכי 26 נשיא זכריה 5
 שופט לוטן 27 נשיא בנימין 6
 שופט לכרמ 28 נשיא/ס מתן 7
 שופט יזהר 29 נשיא/ס פינחס 8
 שופט טוביה 30 נשיא/ס רון 9

 שופט זאב 31 נשיא/ס שאול 10
 שופט הוד 32 נשיא/ס שאלתיאל 11
 שופט הדר 33 נשיא/ס ישעי 12
 שופט דורון 34 נשיא/ס יונה 13
 שופט ברק 35 נשיא/ס יהונתן 14
 שופט ברוך 36 נשיא/ס טנא 15
 שופט בועז 37 נשיא/ס חנן 16
 שופט אבשלום 38 נשיא/ס דוד 17
 שופט אביטל 39 נשיא/ס גרשון 18
 שופט מרום 40 נשיא/ס גדליה 19
 שופט יגל 41 נשיא/ס אהוד 20
 שופט צפריר 42 שופט נח 21

 שופטי בית המשפט המחוזי 42כ "סה          

  

היא השנה בה  2004וף שנת  בס. לצרכי השוואה נגזרו נתונים מאוכלוסיית השופטים המכהנים

). לא כולל שופטי בית הדין לעבודה ורשמים(שופטים  477כיהנו בישראל , נערכו מרבית הראיונות

כך שכיהנו , שנה ויותר 12מונו לפני ) 41%( 194, מתוכם. שנים 54גילם הממוצע בשנה זו עמד על 

  .www.court.gov.il)אתר בתי המשפט ( בו זמנית עם כל השופטים שרואינו במחקר

  

 מוצא השופטים: 5טבלה 
 שופטים מכהנים שופטי המחקר מוצא
  80.9% 386 57.3% 43 ישראל

 7.1% 34 20.0% 15 מזרח אירופה
 5.7% 27 9.3% 7 ב"אירופה וארה. מ

 0.4% 2 2.7% 2 דרום אמריקה
 4.0% 19 2.7% 7 צפון אפריקה ועיראק

 1.9% 9 8.0% 1 ארצות ערב
 100.0% 477 100.0% 75 כ"סה

  

בשנת , לשם השוואה. הם ילידי הארץ מתרבות מערבית, הן במחקר והן המכהנים, רוב השופטים

עמד חלקם של ילידי הארץ + 75באוכלוסיית בני  ) 2.21לוח  2006שנתון סטטיסטי , מ"לש( 2005

  .37%היוו ילידי הארץ  50-64ובאוכלוסיית בני  8%על 

  

http://www.court.gov.il
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 כהונת השופטים:  6טבלה 

 מכהנים ם שופטי                          שופטי מחקר   
   42.5     43 גיל המינוי הממוצע

    42   42 גיל מינוי חציוני
   29   27 גיל המינוי הצעיר ביותר

   60   63 גיל המינוי המבוגר ביותר
 99.4% 474 96.0% 72 למדו משפטים בארץ
    50.7% 38 פרשו בתום כהונה

    49.3% 37 ני גיל פרישהפרשו לפ
    23  תקופתך כהונה ממוצעת
    21  תקופת כהונה חציונית

 
 
 
  השכלת השופטים: 7טבלה  

  שופטים בדימוס 
  א"ב   *מוסמך    א"מ  ר"ד תואר
 52% 39 19% 14 20% 15 9% 7 כולם
 17% 1 17%  1 33%  2 33% 2 עליון
 50% 21 26% 11 12% 5  12% 5 מחוזי
  63% 17  7% 2  30% 8  0%  0  שלום

  שופטים מכהנים                                                 
  א"ב   *מוסמך    א"מ  ר"ד תואר
 80% 383     16% 75 4%  19 כולם
 50% 7     21% 3 29%  4 עליון
 68% 82     26% 31 6%  7 מחוזי
 80% 383     12% 41 2% 8  שלום

טרם פתיחת המסלול ל , הראשון שהעניקה הפקולטה למשפטים בשנותיה הראשונותתואר מוסמך הוא התואר *
LLB . כנדרש לקבלת תואר , אולם לא הגישו עבודת גמר, שנים 4התלמידים למדו במשךLLM )א"מ.(  

  
  

. הייתה השכלה אקדמית נוספת בתחום שאינו משפטי) 13%(לעשרה מבין השופטים בדימוס 

רכשו ) 4%( 21מתוכם , השכלה חוץ משפטית) 12%(שופטים  56-ל, בקרב השופטים המכהנים

בקרב ). עבודה סוציאלית וקרימינולוגיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה(השכלה במדעי ההתנהגות 

  .השופטים אין עדיין ייצוג לבוגרי המכללות האקדמיות למשפט

 מוסדות אקדמיים בהם למדו השופטים: 8טבלה 
 מכהנים בדימוס פקולטה

 47.2% 225 50.7%  38 ליםירוש
 32.7% 156 6.7% 5 א"ת

 8.2% 39 8.0% 6 שלוחה
 8.8% 42 2.7% 2 בר אילן

 0.4% 2 21.3% 16 כלכלה ומשפט
 2.7% 13 4.0% 3 ל"חו

 1947-נסגר ב 6.7% 5 מנדטורי
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 מקומות ההתמחות של השופטים: 9טבלה 
 מכהנים בדימוס התמחות

 19.9% 95 5.3% 4 מחוזי
 7.1% 34 6.7% 5 עליון
 7.6% 36 5.3% 4 שלום

 15.3% 73 16.0% 12 פרקליטות
 5.0% 24 6.7% 5 צבאי
 3.4% 16 10.7% 8 אחר
 58.3% 278 50.7% 38 כ ציבורי"סה

 41.7% 199  49.3% 37 פרטי
  

מציינת יועץ משפטי במוסד ציבורי וההבחנה נועדה להדגיש כי מדובר בתפקיד " אחר"הקטגוריה 

קיים הבדל מודגש בדיווח על . אינו דורש הופעה בבית משפט ואינו מקנה ניסיון בהתדיינותש

הוא מדגיש עובדה זו , נמצא שכאשר שופט התמחה במשרד מוכר וידוע. ההתמחות הפרטית

התמחו , ניתן לומר שרוב השופטים המכהנים שהתמחו בשוק הפרטי. בביוגרפיה הרשמית שלו

מאידך רבים מהשופטים בדימוס התמחו ". מוכרים וידועים"קטגוריה של במשרדים פרטיים שאינם ב

במשרדים מוכרים וידועים וזאת בעיקר בשל העובדה כי בעבר אוכלוסיית עורכי הדין הייתה 

  .הפכו מפורסמים ולו בשל הוותק, מצומצמת ביותר ואותם משרדים ששרדו מאז

  

        נתוני רקע נוספים: 10טבלה 
        כן לא ניסיון 
        43 32 הפלילי
      כלל  מעט  הרבה ניסיון 

       10 13 52 בהתדיינות
   אקדמי משטרה ל"צה יועץ פרקליטות פרטי עיסוק טרם 

    1 2 5 12 12 43 המינוי
   נוער עבודה תעבורה רשם שלום מחוזי עליוןמינוי 

   1 1 4 4 50 13 2 לערכאה
 שלום מחוזי עליוןקיד תפ

 שופט סגן נשיא שופט סגן נשיא שופט משנה נשיא  
  1 2 3 6 14 22 5 10 12 

  

אפשר לאפיין את . הנתונים מצביעים על כי השופטים דומים במידה רבה מבחינת נתוני הרקע

שלמד משפטים בארץ בפקולטה למשפטים , מתרבות מערבית, השופט הממוצע כיליד הארץ

התמחה בעיקר בסקטור הציבורי והתמנה לשיפוט  בהיותו כבן , אביב-רושלים או בשלוחתה בתלבי

פרט , השכלתו אינה רחבה מזו של בוגר אוניברסיטה ובדרך כלל אין לו השכלה נוספת. 43

מינויו הראשון . שנים ולא תמיד מסיים בגיל הפרישה המנדטורי 23הוא מכהן בממוצע . למשפטים
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בעת מינויו יש לו בדרך כלל ניסיון .  שונה והוא פורש בדרך כלל בהיותו שופט מחוזיהוא לערכאה רא

למעשה ניתן לטעון כי הוא דומה במידה רבה לשופט הממוצע שכהן . מה במשפט פלילי ובהתדיינות

שכן גם השופט המכהן הממוצע הוא יליד הארץ מתרבות . בבתי המשפט בישראל 2004בשנת 

או בשלוחתה , ם בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושליםשלמד משפטי,  מערבית

והשכלתו היא , )לעיתים אצל השופטים שנחקרו(שהתמחה בעיקר בסקטור הציבורי . אביב- בתל

 46%(גם הוא אינו מסיים תמיד כהונה מלאה . ואינה מרחבת מעבר ללימודי משפטים BAברמת 

כ לערכאה ראשונה  והינו בעל "הוא מתמנה בד. )2007, ראה בן צור-פרשו טרם המועד המנדטורי

  .ניסיון מה במשפט פלילי ובהתדיינות

  

  הבחירה בשיפוט: מוקד עניין ב

  . 11התשובות מסוכמות בטבלה . השופטים נשאלו מדוע בחרת לעסוק בשיפוט

 ?מדוע בחרת להיות שופט: 11טבלה 
 36.0% 27 חוסר הצלחה בעריכת דין

 17.3% 13 הציעו לי
 14.7% 11 משך קרירה ציבוריתה

 10.7% 8 מתשובה נמנעו מתשובה ישירה
 8.0% 6 תמיד רציתי

 13.3% 10 שונות

  

  :הקטגוריות ששימשו למיון התשובות הוגדרו מתוך תשובות השופטים

לא בדיוק הצלחתי "... : נקבעה הן כשהשופט אמר זאת במפורש כמו ידיד" חוסר הצלחה בעריכת דין" -

  :או שאלתיאל; "פרטי כעורך דין

לא עשיתי . כדי לשפר את מצבם הכלכלי, הרבה אנשים הולכים לשפיטה, לצערי בגלל המצב הכלכלי"...

בקושי הייתה להם פרנסה , חלק מאלו שהתמנו. מה קורה, מחקר על זה אבל מבחינה אישית וזה שאני רואה

יקבלו . יקבלו משכורת טובה יותר הם הלכו לשפיטה כי אמרו שבשפיטה. מספיקה בעבודתם כעורכי דין

עורכי דין מצליחים  ...כל אדם רוצה משרה שתתן לו ביטחון ותיתן לו משרה טובה. זה שיקול נכון. בטחון כללי

  ".לא רוצים להיות שופטים

כמו ביקורת נגד חוסר היושרה הנדרש על , אצל אחרים הדבר הוסק מתוך אמירות פחות ישירות 

  : כך שרון .מנת לתפקד כעורך דין

קליינט בא . זה הפריע לי מאד. אני לא אהבתי בעריכת דין את העובדה שקליינט קונה אותך בכסף".... 

אבל העובדה שאתה צריך להשתעבד לקליינט ולמכור לפעמים , מבחינה כספית זה מצוין לעורך הדין. ומשלם

אבל אחרי , לא מדובר בשקר. ....אבל למכור לפעמים את היושר האישי שלך, זה מוגזם, לא את נשמתך

אבל . שלוש, פעמיים, זה אפשר פעם, שידעתי שהקליינט לא בסדר ואני הייתי צריך להציג אותו כבסדר
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אלך להיות שופט ? בשביל הכסף? למה אני צריך . כשזה הופך להיות למוטו  זה נעשה דבר בלתי אפשרי

אני יכול לפעמים לטעות בחוק אבל זה טעות , וקיש ח,  איש לא קנה אותי. ואז אני לא חייב כלום לאף אחד

  ."שלי ולא שאני צריך להפוך את עורי בגלל שמישהו קנה אותי

לכן . לא מבחינת המוסר שלהם ולא מבחינת העיסוק בכספים ומסחר, לא הייתי מתאים להיות עורך דין"... : או הראל 

  ".אההייתי בתחום הציבורי וכשהוצע לי להיות שופט קפצתי על המצי

במקרים רבים . מתייחסת לבחירה בשיפוט שלא ביוזמת המועמד" הציעו לי"הקטגוריה -

. וכי לא תגרם למועמד בושת פנים בשל אי קבלת המינוי, ההצעה כללה אשורות כי המינוי מובטח

תקופה הייתי מקורב לאחד מחברי הוועדה למינוי שופטים באותה , האמת היא שזה היה די מקרי"... : למשל צפריר

  ".והוא הציע שאגיש מועמדות

מתייחס בעיקר לאנשי פרקליטות המדינה או יוצאי צבא ששירתו " המשך קרירה ציבורית" -

הקידום הטבעי ללא נטילת  סיכון הוא מעבר , לאחר שנות שירות ושכר בינוני. בפרקליטות הצבאית

  ". נשים בפרקליטות הייתי במסלול כזה של המסלול הציבורי של"...: כמו כרמל . לשפיטה

וענו סחור , מתייחס לאותם שנמנעו ממתן תשובה חד משמעית לשאלה" נמנעו מתשובה ישירה" -

  :כמו גד,  סחור

אתה בעצם יכול להוציא מהכוח אל הפועל את . כיוון שהשיפוט מבחינתי הוא פסגת העשייה המשפטית".... 

אתה יכול באופן אובייקטיבי לתת . והן אמונה הן מבחינת השקפת עולם, כל מה שיש לך הן מבחינת הידע

ואת זה אתה לא יכול לעשות כשאתה תופס עמדה או צד . הכרעות משפטיות שאתה תהיה הכי שלם איתן

  ". בין אם אתה בציבורי ובין אם בפרטי. של אחד הצדדים

  

  הכשרה לשיפוט: 'גמוקד עניין  

 ?תם לתפקיד ובמהלכוטרם כניס, עד כמה מרוצים השופטים מהשכלתם והדרכתם

  :נושא זה נבדק על ידי שתי שאלות

  ?האם לימודי המשפטים נתנו לך מספיק ידע והכשרה כדי למלא את תפקידך כשופט •

 ?איזו הכשרה נוספת רצוי לתת לשופט ובאיזה שלב בלימודיו, אם תינתן האפשרות •

ידע  סברו כי לימודי המשפטים לא נתנו להם מספיק) 84% – 66(רוב השופטים    

  :נחמן מבהיר!". לא"חלקם ענה לקונית . והכשרה

מה שנכון לעשות זה להעביר . לא מלמדים להיות שופט. הם נותנים רק את יסודות המשפט. ממש לא..." 

במיוחד לא בפלילי אז . בבתי משפט] כעורך דין[אני מעולם לא הופעתי . שופטים שרוצים להתמנות קורסים

מצד שני יש משהו רענן שאתה מביא מישהו שלא משופשף . ות איך זה עובדהלכתי לבקר בבתי משפט ולרא

  ". אז צריך ללמד אנשים שלא יפלו סתם לתך הנושא. בנושא הזה ויש לו ראש פתוח
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. ובכלל אין בית ספר לשיפוט, מספר המשפטים המונחים הוא מועט מאד. לפי דעתי לא"... : ומצטרף לדעתו ציון

נושאי . הכשרה מיוחדת ואנשים לומדים גם איך לנהל. בקונטיננט יש בתי ספר לשיפוט במדינות מתוקנות במיוחד

  ".צריך הרבה ליישם. לא די ללמוד פרוצדורה. בארץ לא מלמדים בכלל, אדמיניסטרציה

  :אחיטוב גורס. המחמירים סוברים שלימודי משפטים לא מכשירים אפילו עורכי דין 

כשאני הלכתי ללמוד משפטים פרופסור אקצין היה . ם ידע להיות עורך דיןהם גם לא נותני! לחלוטין לא"...  

אנחנו מלמדים אתכם את , ובשיחה הראשונה הוא אמר שאנחנו לא מלמדים אתכם להיות עורכי דין. הדיקן

זו . הוא שכח רק שאין פקולטה שעושה את זה. אחר כך מי שרוצה יוכל להיעשות עורך דין. מדע המשפט

היה סתם לנצל את ' משום שבזמני רוב הסטאז. ההיבט המעשי הוא חשוב ביותר. דולההייתה טעות ג

  .לכן האוניברסיטאות לא מכשירות לא עורכי דין ולא שופטים. המתמחים

  :וגם טוביה" 

הבעיה בחלק . הדרך הנקוטה כיום גם לא נותנת הכשרה להיות עורך דין, להפך. בשום אופן לא ..."

וצהר כי המטרה היא להכין משפטנים ויש הבדל בין הכשרה של משפטן ובין מהפקולטות למשפטים שמ

מה שקורה במרבית הפקולטות שהן פקולטות ולא בתי ספר . ועל זה יש ויכוח. הכשרה של עורך דין

הם המשיכו במסלול האקדמי , מה שקורה הוא שחלק ניכר מהמרצים לא היו מעודם עורכי דין. לעריכת דין

מצרכני הפקולטות  90-95%. וים וזה עבור מי שרוצה להיות משפטן אקדמי זה אידיאליוהתמחו בתחום מס

והפקולטות במוצהר וגם משום שהמרצים . הם רוצים להיות עורכי דין. למשפטים לא רוצים את זה בכלל

אם אני . יש כאן דבר שבצורה קיצונית הוא בלתי תקין. לא יכולות לספק את הסחורה, לא היו עורכי דין

זה מה שאני , אז אני מצפה שבשביל הכסף שאני משלם, הולך לשוק ואני רוצה סוג מסוים של עגבניות

 ".  אקבל

  :עדי למשל מסביר. יש המייחסים חשיבות לניסיון ולתכונותיו הטרומיות של האדם

ך להיות כדי שאדם יוכל להיות שופט טוב הוא צרי. גם לא לימודים אחרים. לימודי המשפטים לבדם לא. .". 

רָיה . בעל תכונות מסוימות ולא דווקא יכולת לימודית ְט , ]החומר[לימודי המשפטים נותנים לך רק את הָמ

השופטים מקום המדינה ועד היום היו . אבל גם זה לא נותן הרבה. בזמני לא עשו גם סימולציות של משפטים

ו אנשים שיש להם את התכונות רק מפני שבחר. שופטים טובים למרות שלא למדו את זה בשום בית ספר

, גם מורה צריך להיוולד מורה. זה לא נכון שאי אפשר ללמוד לפחות חלק מזה. הדרושות ואת ניסיון החיים

ב למשל אתה יכול "ארה. יש מדינות בעולם שמלמדות שפיטה. אבל זה לא אומר שהסמינר למורים לא עוזר

אני לא חושב שבית ספר לשופטים יכול . לשופטים להתמנות לשופט אבל יש חובה ללכת לקורס בבית ספר

אבל אני חושב שבית ספר לשופטים יכול לשפר מי . להפוך מי שנולד עם תכונות לא מתאימות לשופט טוב

  ". שיש לו את התכונות המתאימות להיות לשופט

וב לכן ששופט בא ט. בוודאי לא ."..: אומר רון. אחרים סוברים כי ניסיון בהתדיינות מעשית תורם אף הוא 

  :וגם יונה" מקרב עורכי הדין ומכיר מה קורה בעבר ההוא של המתרס
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משום , אני נגד מינוי שופטים צעירים מאד. לימודי משפטים ללא ניסיון או עבודה מעשית אין להם ערך ..."

. ון משפטימדובר גם בניסיון אישי וגם בניסי. שאנשים צריכים ניסיון של הרבה שנים לפני שיוכלו לשפוט

אני . 40אני חושב שאסור למנות שופטים לפני גיל . להבין סבל אנושי, מה עובר עליהם, להבין בני אדם

. שמכיר את כל הטריקים של עורכי הדין, שופט צריך להיות עורך דין משופשף. 50התמניתי לשיפוט בגיל 

ופטים אקדמאים עם כפית של כסף אני נגד המינויים של ש. הוא לא יכול להגיע לשפיטה עם כפית של כסף

אין מספיק אנשים עם ניסיון של עורכי דין שרוצים ללכת , גם במינוי של שלום. לבית המשפט העליון

  ".לשפיטה

  : מרחיב לוטן. רואים בלימודי המשפטים תרומה לשיפוט) 12%(שאר תשעת השופטים 

היום כל סטודנט מקבל מקסימום . בזמני אני חושב שהיום לימודי המשפטים הם הרבה יותר משהיו פעם ..".

בשעתו . זה הקף הרבה יותר גדול ולעומק יותר גדול. הם לומדים הרבה מאד. שאפשר לקבל במשפטים

לימדו יותר רעיונות והשקפות אבל היום מלמדים באופן מעשי גם שתדע באופן מעשי שתדע מה פירוש 

מכשירות את  אני חושב שהאוניברסיטאות. רהפעם כמעט ולא עסקו בפרוצדו. העבירה ומה הפרוצדורה

  ".הסטודנטים גם לשפיטה

  :תוך המעטה בערכו של הניסיון ההתדיינותי אומר בועז, ובכוון שונה 

היו לי הרבה מתמחים ואני חושב שמגיעים היום בחורים ובחורות נבונים . מעשית כלום, תיאורטית כן .".. 

פרקטיקה איננה . אבל כשמגיעים לבית המשפט לא יודעים כלום ביותר יודעים את התיאוריה בצורה מדהימה

אלו שמגיעים לבית המשפט בערכאות הדיונייות העולם שלהם נראה אחרת והם יודעים טוב יותר . נלמדת

  ".מכיוון שהם רואים ושומעים את שני הצדדים. מאלו שמתמחים במשרדי עורכי הדין

. שר שופטים רבים נתנו יותר מתשובה אחתכא, נושא ההכשרה הנוספת הוליד שפע תשובות

  :להלן 24התפלגות התשובות נתונה בטבלה 

 ?איזו הכשרה נוספת נדרשת לשופט: 12טבלה 

  18.3% 28 השכלה במדעי החברה
  17.6% 27 הכשרה ספציפית מכוונת

  15.7% 24 )בריסטר(ניסיון בהתדיינות 
  15.7% 24 חניכות ומינוי זמני

  13.1% 20 ניסיון
  9.2% 14 כונות אופי מתאימותת

  8.5% 13 השכלה כללית
  1.3% 2 הכרת המערכת 

 0.7% 1 לא צריך הכשרה נוספת

  .התשובות שניתנו 153-האחוזים מתייחסים ל                                    

  :עקיבא מציין. רק שופט אחד סבר כי לא נדרשת כל הכשרה נוספת

ההכשרה . מיוחד לשופטים' אני מתנגד גם לסטאז. ר שני היא בלתי ריאליתבתנאי הארץ דרישה לתוא ."..

שופט חדש יקבל את . ניסיון בחקירת עדים כל אלה נותנים ניסיון מספיק, של עבודה בבית המשפט כעורך דין
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גל יכול להסת, גם אם אין לו ניסיון כזה או אחר, למען האמת כל עורך דין. הניסיון הדרוש לו תוך כדי עבודה

  ". בקלות לתפקיד שופט בכל ענף של ענפי המשפט

  .כל שאר השופטים חשבו כי הכשרה נוספת היא חיונית לביצוע יעיל של התפקיד 

. בעיקר במדעי החברה וההתנהגות. נתפסת כחשובה, בנוסף למשפטנות, השכלה רחבה

  : אומר עמינדב

אני הייתי מעביר קורס במדעי . שפת גוף הייתי מעביר קורס בנושא. פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות בכלל"

. DNAנושא ה , נושא טביעות אצבעות. המשטרה ואיך עובדת הקרימינולוגיה הפורנזית ומידת אמינותה

בהשתלמויות שופטים לא עושים את זה ולא את מדרג . היום לא עושים את זה. ...קורסים בקרימינולוגיה

רצוי . קרימינולוגיה כמקצוע חשוב. ה זה דבר שהוא חשובקרימינולוגי, פסיכולוגיה: ."וציון".הענישה

יש השתלמויות לפעמים אבל זה לא מספיק . שיהיה מסלול מיוחד לפרקליטות ושיפוט בנפרד מעורכי הדין

רצוי שלפני שאדם מתמנה לשופט יעבור שלב לימוד רציני של שנה או משהו כזה וילמד . ולא נותן די

  ,  "באורח רציני

  :שנכנס לתפקיד ללא הכשרה הוא בעיקר נוכח תחושתו, גיש כךוגם בארי מר

. עזוב אותי מהשתלמות מקצועית לשופטים, אמרתי לשלמה לוין, כשהייתי בתפקיד הקודם של נשיא... "  

כדי שאני , סוציולוגים, פסיכולוגים, בוא ונעשה השתלמות עם קרימינולוגים. את זה אני יכול לקרוא בדיסקים

מפגש עם אנשי . לא שמעו אותי ובכל השתלמות של שופטים הכול מקצועי נטו. ג כאדםאדע איך להתנה

מקצוע אני מסוגל . אפילו מפגשים עם אסירים. סוציולוגים, קרימינולוגים, פסיכולוגים, שדה ולא תיאורטיקנים

. ספר לשיפוט הייתי מסכים גם לבית. וגם נושאים כלליים היו תורמים כמו חוק יהודי או תלמוד. לקרוא לבד

פתאום נכנסתי , זה היה נורא בשבילי, אני זוכר את היום הזה. אני הייתי עורך דין ופתאום שמו אותי שופט

והייתי חונך אותו אצל אדם עם ניסיון ודרך , אני חושב שצריך חניכות של מספר חודשים. לאולם וטרח בום

אבל היו הרבה שופטים חדשים .  ת ביטחוןזה גם נותן למתדיינים ולמערכ. אבל לא לתקופה ארוכה, ארץ

יש פה איזה מין דבר שאבי  –! לא! שהגיעו ושאלתי אותם אם היו רוצים לשבת איתי שבוע והם אמרו לא לא

בכלל כל ההשתלמויות האלה נועדו .היה צריך לחייב את זה? .... מיהו? ...למה. היה קורא לו שחצנות צברית

אבל לא ,  XXXובראשם אדון ! ם שיושבים כדי שיגידו להם יס סירכדי לתת עוצמה וכוח לאותם שופטי

  ".אמרתי כלום

בצורה האולטימטיבית . פירושה הכשרת עורך הדין למלא תפקיד שופט, הכשרה ספציפית מכוונת

אני חושב ששופט צריך ....הנה בגרמניה למשל יש בית ספר לשופטים"... : אומר נוח. מדובר בבית ספר לשיפוט

בפקולטה [מספר המשפטים המונחים  ...":  וגם ציון טוען". כשרה מסוימת לפני שהוא נקבע להיות שופטלעבור ה

. במדינות מתוקנות במיוחד בקונטיננט יש בתי ספר לשיפוט. ובכלל אין בית ספר לשיפוט, הוא מועט מאד] למשפטים

חוץ , בקורסים והשתלמויותבדרך מתונה יותר מדובר ".  הכשרה מיוחדת ואנשים לומדים גם איך לנהל
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דברי בארי (חניכות תחת שרביטו של שופט ותיק ומנוסה אף היא נחשבת להכשרה . משפטיים

  :אומר חבקוק). למעלה

אנחנו . מה שאני חשבתי ורוב השופטים התנגדו לזה זה העניין הנוהג עם שופטי תעבורה של מינוי זמני"...  

לא רק באיכות . ויים וחושבים שיהיה שופט מצוין והוא כשלון חרוץיודעים שיש אחוז מסוים שעובר וועדת מינ

מצד שני באים עורכי דין מאד בינוניים . פסקי הדין אלא גם ההתנהגות שלו באולם וכל מיני דברים כאלה

ואני . ולכן תקופת ניסיון יכולה לעזור.  אי אפשר לנבא בדיוק מוחלט. ופתאום הופכים להיות שופטים מצוינים

אין . זה קיים תמיד –ושב שזה יהיה חמור מאד שבתקופת ניסיון הוא ישתדל לרצות את זה או את זה לא ח

כל רעיון שיביא להכשרה טובה יותר ....הבדל בין שופט בתקופת ניסיון ובין שופט שלום הרוצה להגיע למחוזי

  ".של השופטים יבורך ויתקבל

נחשבת מאד על ידי אותם  (Barrister) עורך דין מתדיין הממנה לשיפוט רקהשיטה הבריטית 

  :כך  דותן שראה אותה מקרוב. המכירים אותה

, נסלור הלורד מקיי שביקר אצלי'אני הוזמנתי לפגישה עם הלורד צ. זה עניין הניסיון, לא עניין הלימודים..." 

ובא . ם שופטיםוהוא ניסה לעזור לי ללמוד איך בוחרי. הזמין אותי לביקור אצלו בפרלמנט שנתיים אחר כך

ראש הלשכה שלו ולקח אותי למשרד והראה לי תיקים עבים של כמה עורכי דין בולטים באנגליה וסיפר לי 

ואחרי מספר רב של . ההתנהגות שלו, אחרי העבודה שלו, איך עוקבים אחרי ההיסטוריה של כל עורך דין

שנים ולפי זה מחליטים את מי הם לא מסתפקים בהמלצות אלא עוקבים אחרי העבודה שלו לאורך , שנים

  ". להזמין להיות שופט

של . רצוי שרוב המינויים לשיפוט יהיו של עורכי דין ולא של אקדמאים, ביחס לשופטים"...: ובאותה רוח סבור טוביה

כך שהשאלה העיקרית . לבית משפט עליון אפשר אולי גם אקדמאים אבל לא לשלום ולמחוזי. בריסטרס ולא של סוליסטרס

  ". התשובה היא מינוי בדרך נכונה. יכול לתת לנו שופט טוב מה

  :זרחיה סובר כי . יש הנותנים ערך רב לניסיון חיים ולבגרות

יש לנו , אני מכבד את כולם, כל הכבוד... אני לא הייתי ממנה. קודם כל הייתי נותן להם ניסיון חיים"...  

הייתי קובע איזה שהוא . ייתי ממנה שופט כל כך צעיראני לא ה. מעולים גם אם הם צעירים, שופטים נהדרים

לעשות אותו . עסק עם צרות, עסק עם בעיות, עסק עם אנשים, לדעת שהאיש הזה יש לו ניסיון חיים, גבול

  ". ?איך הוא ישקול, אדם שאין לו ניסיון חיים. בשל לשקול זה כנגד זה

  :ומסכים לכך גם יונה

משום , אני נגד מינוי שופטים צעירים מאד. ו עבודה מעשית אין להם ערךלימודי משפטים ללא ניסיון א"... 

. מדובר גם בניסיון אישי וגם בניסיון משפטי. שאנשים צריכים ניסיון של הרבה שנים לפני שיוכלו לשפוט

אני . 40אני חושב שאסור למנות שופטים לפני גיל . להבין סבל אנושי, מה עובר עליהם, להבין בני אדם

. שמכיר את כל הטריקים של עורכי הדין, שופט צריך להיות עורך דין משופשף. 50תי לשיפוט בגיל התמני

אני נגד המינויים של שופטים אקדמאים עם כפית של כסף . הוא לא יכול להגיע לשפיטה עם כפית של כסף
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רוצים ללכת אין מספיק אנשים עם ניסיון של עורכי דין ש, גם במינוי של שלום. לבית המשפט העליון

  ".לשפיטה

לא , ליכולת להאזין בסבלנות לצדדים, וכשמדובר בתכונות אופי מתכוונים השופטים למזג השיפוטי

סובלנות ונכונות , מזג טוב. שופט זה קודם כל שכל ישר. ניסיון בחיים"...: כמו שחושב צפריר. להעליב ולא לפגוע

. כל היתר זה ניסיון בחיים. איות סבלנות לבדוק אותן ושכל ישרבדיקת ר. להתמודד עם טענות במובן של בדיקת הטענות

ומסכים ". זה לא מזיק אם יודע, שופט לא צריך לדעת. מזג זה מזג. עניין המזג הוא חשוב מאד והוא לא קשור לניסיון

  ".מקום ראשון הייתי נותן לאישיות האדם למזג השיפוטי..." : לכך גד

, ל אדם רחב אופקים ויש מי שסובר כי השכלה כזאתהשכלה כללית  מעידה בדרך כלל ע  

  : אבישי מייצג דעה זו. מייצרת שופט טוב יותר

כמו שאני , )חוץ ממשפטים(לא חשוב , מבחינת השכלה הייתי רוצה שתהייה לו השכלה באיזשהו תחום"...

. מיקרוביולוגיה רפואה או, אם זה מחשבים. מאמין שאדם צריך להיות באוניברסיטה ולא חשוב מה הוא ילמד

לכן עניין . את צורת המחשבה. כל דבר אקדמי שעושים אותו ברצינות ולא חפיף זה דבר שמפתח את הראש

צריך קצת . כלומר אדם שרק מופיע בבית משפט זה לא מספיק. הלימוד הוא פחות קריטי מעניין ניסיון החיים

  ". והגדול לחייםלא דעותיו אבל לראות את הראש הפתוח . יותר לתהות על קנקנו

נראה לכן כי השופטים חשים שההשכלה המשפטית והכשרת השופט אינם מספיקים כדי   

במיוחד השכלה במדעי , לדעתם נדרשים הכשרה והכנה רחבים יותר. למלא את תפקידם השיפוטי

  .הכשרה ספציפית לשיפוט וניסיון מוקדם כעורך דין מתדיין, החברה

  

   מדיניות ענישה: דמוקד עניין 

  : לברור השערה זו נשאלו השופטים כדלקמן? המשפטמערכת ב מופעלתאיזו מדיניות ענישה 

מטרות הענישה  –אין מדיניות ענישה ברורה שמוגדרת בחוק , ב"בניגוד לארה, למדינת ישראל

  : השונות אינן עולות תמיד בקנה אחד ולעיתים סותרות זו את זו 

  ? שצריכה להנחות את המערכת, ישה המובילהמה לדעתך צריכה להיות מטרת הענ      )א

  ? מהי מטרת הענישה המרכזית הקיימת במערכת המשפט כיום      )ב

  ?אם כללית או ספציפית לכל חוק וחוק, האם ראוי שהמחוקק יקבע את מטרת הענישה       )ג

  :להלן 13,14התפלגות התשובות נתונה בטבלאות 
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 מטרות הענישה: 31טבלה 

 צויותר קיימות  
 40.0% 30 42.7% 32 גמול

 41.3% 31 41.3% 31 תלוי בשופט/להשאיר פתוח/ אין מטרת ענישה
 5.3% 4 9.3% 7 הרתעה
 4.0% 3 4.0% 3 שיקום

 0.0% 0 1.3% 1 שיקום וגמול 
 2.7% 2 1.3% 1 שלילת כושר

 6.7% 5 0.0% 0 הנחיות העליון

  

  

  

  

  

  

 

תאור ] +[מעשה מסוים או מחדל[העושה "...ניסוחו הטיפוסי הוא ,  "על פי המגיע", החוק בישראל הוא גמולי

ש י. מוצמד עונש מרבי קבוע, לכל מעשה אסור ,"שנים Xמאסר  –דינו ]...המעשה או המחדל האסורים

אנחנו מערכת מאד גמולית ורואים את זה בספר החוקים שבו לכל עבירה "...שופטים המודעים לכך כמו דורון 

ומטרות הענישה אינן , אולם מהתפלגות התשובות נראה כי לדעת השופטים מדיניות אחידה אינה קיימת". מוצמד עונש

כפי , ת במערכת לענישה גמוליתחלק נכבד מהשופטים ראה את הנטייה הקיימ. "ברורות וחד משמעיות

:".. כפי שאומר השופט העליון מיכה. כקביעת מדיניות, שמשתמע מהחוק וממחויבות השופט לחוק

אבל מתוך מה שנראה המטרה המנחה העיקרית מעבר לרטוריקה היא המטרה , ]בענישה[כמו שאמרתי יש פערים גדולים 

מניעים אחרים לגמול וסברו כי הגמול אינו נובע מהחוק אחרים ראו ". המגיע לו"לתת לעבריין את , הגמולית

  :אלא מדעת הקהל כמו יהונתן 

ציינתי שחשוב מאד שדעת . מטרת הענישה הקיימת היא גמולית מידי לטעמי וזאת בהשפעת דעת הקהל"... 

 אם. דעת קהל מעידה על רחשי הלב של הציבור. זה לא דבר שאפשר לזלזל בו. הקהל תמצא ביטוי בענישה

יחסי אמון , זה לא יהיה טוב. האנשים אינם מרגישים שהמערכת המשפטית מגינה עליהם הם יפגעו במערכת

  ; ..."צריך להיענות להם. אלו חייבים לשרור

אפילו כשאינם , נראה לי כי לחצי הציבור מביאים לכך שהשופטים מענישים ברוח גמולית:" וגם ישעי סבור כך

אולם מצרפים מטרות , רים מקבלים אמנם את ההיבט הגמולי השולטאח".  מתכוונים לכך מלכתחילה

המדיניות המרכזית היא מדיניות של :"... כך למשל גיל . נוספות אשר לעיתים סותרות את העניין הגמולי

אם אפשר לתת מקום לשיקום אז כדאי . ויחד עם זה גם הרתעה. שהעבריין יקבל את מה שמגיע לו במידה הראויה, גמול

התערבות המחוקק :  14טבלה 
 שהבקביעת מטרות העני

 62.7%  47 לא
  37.3% 28 כן

 שופטי העליון
 50.0%  3 לא
 50.0% 3 כן
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אולם חלקם היה קטן , תעה ושלילת כושררה, כמו שיקום, היו שראו מטרות ענישה אחרות". לשקם

  .באוכלוסייה

קרי אין , סברה כי לא קיימת מטרת ענישה מרכזית במערכת) 41.3%(קבוצה גדולה יחסית 

מדיניות וטענה כי יש לקבע מצב זה ולהשאיר לשופט ולשיקול דעתו את ההחלטה כמה להעניש 

כך טוען השופט . קם טוען כך משום שלדעתם שיקול הדעת של השופט הינו  ערך עליוןחל. ואיך

ועקיבא מקצין עוד " כל שיטת המשפט בנויה על שיקול הדעת השיפוטי של השופט, בפירוש לא".... : העליון יקיר

  :יותר

ר שפעם בכנס אני זוכ. לא צריכה להיות מטרת ענישה מובילה ושיקול הדעת צריך להישמר לשופט"...  

אמר לו השופט . הופיע דוב יוסף ודיבר על הצורך בהחמרה בענישת עברייני הפקעת מחירים, שופטים

אי אפשר ואסור ". כך גם אני מצפצף, אתה שומע את הציפור שמצפצפת בחוץ"בנימין כהן מתל אביב 

  ". להכתיב לשופט כיצד להעניש

קורן . יב את צמצום הפערים והשוויוןיש גם נכונות להקר, לשם שמירה על שיקול הדעת  

לעיתים הדבר נובע מראיית קשר ". אפילו במחיר חריקות. אני חסיד אי הגבלת שיקול הדעת של שופט"... : אומר

שיקול הדעת הוא חשוב אחרת אין :"... כפי שאומר גיל. בין שיקול הדעת השיפוטי והעצמאות השיפוטית

  ".עצמאות

עליון הוא קובע את ההלכה ואת המדיניות בתחום הענישה יש הסבורים כי בית המשפט ה

  :כך אומר גד. וכי זה תפקידו בעצם

יש עניין של אחידות ענישה ויש אחידות ! יש מדיניות שיפוטית. אני לא מסכים עם הנחת היסוד שלך"... 

כי , ת מסוימתאז יש גמישו. החוק נותן את הגבולות והמדיניות נקבעת על ידי בית המשפט העליון. הפסיקה

אבל ישנם כמה מרכיבים שהם הפרמטרים המנחים אבל אין שום ספק שיש , בענישה צריך שתהיה גמישות

  ".  מדיניות ענישה

יש גם חוסר , היום אני לא בטוח שהוא עושה את זה. בית המשפט העליון צריך לעשות את זה"...: מאידך טוען צפריר

. ולכן יש חוסר הנחייה מספקת לבית המשפט למטה. של בית המשפט העליוןאחידות בהחלטות בתחום מדיניות הענישה 

  :ומחרה אחריו יגאל". אני לא חושב שבתי המשפט למטה מונחים מספיק על ידי בית המשפט העליון

ובתי . בסופו של דבר קיימת מדיניות ענישה שמונחית על ידי בית המשפט העליון. אבל תראה, בהחלט"...  

בית המשפט . אבל לא תמיד זה מתגשם. ככה זה בתיאוריה. ם לגבי בתי משפט השלוםהמשפט המחוזיי

למען האמת כל שופט . אבל כשמתערב זו אמורה להיות הנחייה, העליון מתערב אמנם רק לעיתים רחוקות

ובאמת אין משהו מובהק . כפי שאנחנו תמיד אומרים שכל מקרה נידון לפי נסיבותיו. עושה שבת לעצמו

  ."וברור
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מטעמים , וזה שבית המשפט העליון, יש מלכוד מסוים בעניין פסיקת הלכות".... : בנימת ביקורת קובע שובל 

כך שבעצם הוא במידה . ערעורים על עונש, מאד לא מעודד בלשון המעטה, שהם טעמי יעילות, מוצדקים כשלעצמם

היא באמת תוצאה של כמעט איש הישר בעיניו והתוצאה . מסוימת מתנער מתפקידו לקבוע הלכות בתחום מדיניות העונש

לדעתי אין שום קורלציה בין מה שמתבצע בשטח ובין התיאוריה או בין מה שמתבצע "...: ומסכם אחיטוב". יעשה

  ". ואין שום הסבר ואין שום הגיון ואין הנחיות...בשטח ובין ההנחיות של בית המשפט העליון

שופט בית . בקביעת מדיניות הענישה רוב השופטים מתנגדים להתערבות המחוקק  

" ... : סלע. המשפט העליון סלע מתנגד עקרונית להתערבות אך מסכים שלמחוקק יש זכות לעשות כן

לא הייתי מאושר מהתערבות כזו משום שהגמישות . למחוקק יש זכות לגיטימית להחליט והחלטתו מחייבת את השופט

וחוק יבש כמו בקונטיננט עשוי להיות , תרון חשוב של המערכתשל השופט בהתאמת מטרת הענישה למקרה היא י

ויש גם מי שלא יצייתו להנחיות ". אוטומט"אחרים יראו בכך כבילת ידי השופט והפיכתו ל." בעייתי

, מאידך".  תתנפץ מול תחושות השופט, כי כמו שאמרתי כל מדיניות כללית שתקבע, לא"... : כך רחמים. חקוקות

היה רוצה לראות הנחיות חקוקות שיגבילו ויכוונו את שיקול הדעת , יית הנחקריםחלק קטן באוכלוס

  :כמו בועז האומר, חלקם רוצה לשמר מידה מסוימת של שיקול דעת. השיפוטי

שלא אקלע למצב שבו , השופטים מבקשים שיקול דעת רחב. זהו ויכוח קשה שבין השופטים למחוקק.. ." 

חייב להטיל על הנאשם ואם העובדות הם לכאן או לכאן ואני רוצה  אם אני מסופק מרמת הענישה שאני

ולכן אל תעמיד את השופט במבחן כזה שתשלול ממנו את שיקול הדעת  ותקבע . אז אני אזכה - להרשיע 

ועדת גולדברג היא רעיון . עלי מקובל גישה של הנחיות עונשיות. תן לו שיקול דעת אולי תן לו הנחיות. ענישה

וממשיכים  בינתיים הולכים. ענישה מומלצת היא הרבה יותר טובה מאשר ענישה קפריזית רמת. מעולה

כאשר לעולם ימצא שופט  צידוק ואפשרות לברוח או להתחמק מאותה . ברמת ענישה של מינימום מסוים

  ".  הכוח עובר לתביעה וזו בעיה קשה. ענישת המינימום

כמו . לשם מיגורה רצוי וראוי למחוקק להתערבש, ואחרים רואים את הפערים בענישה כרעה חולה

אפילו אותם ". הפערים היו מצטמצמים, יכול להיות שאם המטרה הייתה מוצהרת בחוק, כן בהחלט רצוי"... : יגל

אינם רואים עין בעין וחצויים בשאלת , השופטים  העליונים במחקר, האמורים לקבוע מדיניות

מדיניות ברורה וכל אחד מפרש את התמונה כראות  נראה לכן שלא קיימת.  התערבות המחוקק

שיטת משפט חייבת לפעול "...ועל כך משווע השופט העליון בדימוס מישאל חשין . עיניו ולאור העדפותיו

ושרירות , מקריות היא שרירות. על פי שיטה וסדר קבועים מראש וחייבת לצמצם ככל האפשר נורמות שמקורן במקריות

לא נוכל להשלים עם כך שבאותו עניין עצמו יינתנו החלטות סותרות בידי שני . ושלטון החוק היא אויבת הסדר הטוב

  ).2005, ארויה –מצוטט אצל בן ". (שופטים
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  קווים מנחים בשפיטה פלילית : 'המוקד עניין 

  ?מה מנחה את השופט בקביעת הענישה הפלילית

  :שופטים ארבע שאלותלהבהרת עמדות השופטים בשאלת הענישה הפלילית נשאלו ה

ב קווים מנחים הקובעים את "הונהגו בארה, לאור הפערים הגדולים  בענישה הפלילית •

הוצע רעיון ) 1997(בועדת השופט גולדברג . רמת הענישה לאור חומרת העבירה ומועדות העבריין

ו על שדיבר,זה על ידי המיעוט בעוד שרוב הוועדה חייב המליץ על קבלת עקרונות בסיסיים בלבד

קבלת מטרת ענישה דומיננטית ועל הדרכת שיקול הדעת השיפוטי ללא הגבלתו אם כי תוך חיובו 

  ?מה דעתך בנידון. לנמק סטיות מעקרונות ההלימה

האם לדעתך שיעורי העבריינות יעלו בצורה ניכרת ללא ענישה פלילית קשה  •

  ?ומשמעותית

 ?האם נהגת לבקר בכלא כמבקר חיצוני •

נאשם שהודה באשמתו ואף הביע חרטה האם תטה להקל בעונשו גם כאשר עומד לפניך  •

 ?אם יש לו עבר פלילי עשיר

 

  עמדות השופטים ביחס לקווים מנחים: 15טבלה 
 בקביעת הענישה 

 55% 41 בעד קווים מנחים לא מחייבים
 1% 1 בעד קווים מנחים מחייבים

 44% 33 נגד כל צורת הנחייה
 9% 7 לא שמעו על וועדת גולדברג

  

שלושה היו בעד , גם ששת שופטי העליון נחלקו. בשאלת הקווים המנחים נחלקו תשובות השופטים

ח וועדת גולדברג "לתחושתי שופטים רבים לא הכירו את דו. קווים מנחים ושלושה נגד

  .שבעה אף הודו בכך בגלוי. למרות שמסקנותיה הופצו בין כל השופטים) 1997,גולדברג(

קווים המנחים עשו זאת עקב תחושתם שהפערים בענישה הם רעה חלק מהתומכים ב  

זה יכול היה לתרום הרבה לצמצום הפערים . זהו רעיון מצוין וצריך היה להכניס אותו מיד: " כך יגל. שיש למגר

לו . יש בעיה שהכול כל כך פתוח זה יוצר פערים. יכול להיות שהיה רצוי לעשות ניסיון בשיטה"... : וגם ברק". בענישה

". פערים צריכים להיות אבל לא כל כך גדולים. זה היה מאד טוב, יכולנו ליצור שיטה נאותה שתצמצם את הפערים

יוצרים חוסר בהירות ופוגמים בציפיות , אחרים סברו ששיקול הדעת הרחב והעצמאות השיפוטית

  :עמינדב אומר. הציבור
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שבים שם אנשים מלאכים אלא כאלו שלמדו משפטים ולא יו. זו בעיה בגלל עניין העצמאות השיפוטית"...  

לא מבינים . חלק מהם התמנו לבית המשפט לאחר ששנים ייצגו קבלנים בחוזי מכירת דירות. במקום כלכלה

מצד שני לא יתכן שזה יהיה כמו פיס שאתה לא יודע מה . כלום ואומרים להם מהיום אתה שופט בפלילי

אני . ם זה רעיון טוב ואם אתה רוצה לסטות מהם אז תבוא ותנמקאני חושב שקווים מנחי. לצפות משופט

וזה היה מאד מוזר בנתק . בוועדת השחרורים קראתי הרבה פסקי דין של  בית משפט שלום. חושב שזה טוב

  ". לכן הנחיה או הלימה יכולה להיות לברכה. מהמצב הביטחוני, מחומרת העבירה, מוחלט ממה שקורה

מי , אצל אחדים מטרידה השאלה. ל משקל חשוב בתמיכה בקווים המנחיםשימור שיקול הדעת מקב

  ?יקבע את טבלת הענישה

מכל סוג שהוא ומכל , קצת פחות ממחצית האוכלוסייה מתנגדת לכל הנחיה או הכוונה

חלקם רואה בקווים המנחים ניסיון להפוך את . פגיעה בשיקול הדעת והעצמאות השיפוטית

למה שופט יחשוב שהוא צריך לסטות . זה יהפוך את השופטים למין רובוטים"... : יכך אית. השופטים לרובוטים

אתה לא מכיר את השופטים אולי זה יפגע . אולי אם יסטה זה יחשב לחובתו שהוא לא עומד בנורמה שנקבעה. מהלימה

: משל אהודל. יש הסוברים כי קווים מנחים  ייתרו את השופטים לחלוטין". לא בבית מדרשנו? בקידום שלו

הוא טען שיש להטיל את . היה עקרון שבזמנו הציג השופט זילברג. השופט נהיה מיותר? אז בשביל מה צריך שופט ."..

אבל עם קוים מנחים השופט מפסיק . מחצית העונש המרבי ומזה להוריד נסיבות מקלות או להוסיף נסיבות מחמירות

  ".להיות שופט ונהיה מחשב

"... : אם משיקולי הרתעה כמו נמרוד. סוברים כי ענישה קשה עוזרת) 58.6%( 44, בקרב השופטים

אבל אני , בהרבה מקרים מנסים להראות מחקרים שמפקפקים בזה. אני חושב שלענישה קשה יש השפעה גם מרתיעה

י לי יש מחשבה משל"... : ובאותה רוח גם עלי". ההערכה שלי היא שלגובה העונש יש משקל. חושב שיש לזה משקל

אם כי , אני חושב שקיים מתאם. ואני חושב שכן למרות שתיאוריות בקרימינולוגיה שוללות את הגישה הזאת, בנושא הזה

יכול להיות שאני טועה ויכול להיות שיש מחקרי שטח אמינים . בין רמת הענישה ובין רמת הפשיעה, לא עשיתי מחקר בנדון

ת של השופטים היא שחייבת להיות השפעה התחושה האינטואיטיבי". שסותרים את הטענה הזאת

. תמיד אמרו לנו שההשפעה על מימדי העבריינות זה לא כל כך הענישה כמו אחוז הגילוי"... : אומר צפריר. כלשהי

אין , אבל מוכרחה להיות השפעה. משום שגם ענישה מחמירה כשאחוז הגידול כל כך מצומצם אז ההשפעה אינה מספקת

גורמים הם מאד חשובים גם החמרת הענישה וגם עבודה טובה יותר של גורמי אכיפת החוק אני חושב ששני ה. ספק

אלירם טוען . אצל רבים קיימת גם תחושה שרמת הענישה בארץ היא מקלה מאד". בגילוי עבריינות

  :למשל

היה מאד טוענים בארץ כי הענישה . זו הבעיה כי אין לנו ניסיון מצטבר עם העניין הזה, זו שאלה טובה"... 

אני , כי אם לשפוט לאור זה. לפי הטענות של הציבור והעיתונות שבתי המשפט מקלים. וזה די נכון. מתונה

לא עשינו . אני גם רואה את זרם האסירים וזה בור ללא תחתית. לא ראיתי שמה שאנחנו עושים פה מספיק

  ".ניסיון להגביר את רמת הענישה ולראות איך זה משפיע
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ליהונתן . סוברים כי אין בהגברת הענישה כדי לצמצם או למנוע גידול בפשיעה) 41.4%( 31מול אלו 

עבריין שמשוכנע . עצם ההחמרה ענישה אינה מועילה ומחקרים רבים אישרו זאת"...: רקע קרימינולוגי והוא טוען

תעלה במידה ניכרת אם כמו שאמרתי העבריינות : "כך גם יובל". שלא יתפסו אותו לא חושב אם יקבל שנתיים או שלוש

היא . חומרת העונש לא תרתיע. אם יהיו יותר שוטרים אם תהיה יותר סכנה להיתפס זה ירתיע. לא תהיה ודאות בתפיסה

  "הרי שכל ספק קל שבקלים יגרום לשופט לזכות, משום שאם העונש חמור מאד. עשויה להרתיע את השופט

מקנה לכל שופט סמכות של  1971-ב "התשל) נוסח חדש(לפקודת בתי הסוהר  72סעיף 

פירושה של הוראה זו היא שופט יכול להתייצב בבית הסוהר ללא תאום . מבקר רשמי של בתי סוהר

חייב בית הסוהר להכניסו בכל עת ולאפשר לו לערוך ביקורת , מוקדם ועם הצגת תעודת השופט

  .במתקן

  

 ביקורים של שופטים בכלא: 16טבלה 

 30.7% 23 כמבקר חיצוני
 37.3% 28 במסגרת סיורי שופטים 

 14.7% 11 )ס"שלא היו באחריות שב(רק בבתי מעצר 
 17.3% 13 לא נהגו לבקר

  

רק חלק מהשופטים ניצל זכות זו ובניהם כאלו שהגיעו ממילא בתוקף פעילותם בוועדה לשיקום 

לבתי סוהר כי הייתי  הייתי הולך, כן"... : אחרים הכירו בחובה המוטלת עליהם כמו כרמל שאמר. האסיר

בכל אופן תמיד אמרתי שאם יש לי תפקיד שאני ... וזה היה אחד הדברים שהוא הקפיד עליהם  20תלמיד של חיים כהן

  :או טוביה" אני רוצה לדעת מה זה, שולח אנשים לבתי סוהר

זה . יצוניביקרתי גם כמבקר ח. ר ועדת שחרורים"נהגתי לבקר בבתי סוהר והייתי גם במשך שנים יו "... 

אז אתה יודע לאן אתה , שנים, כי כשאתה קובע חודש. חשוב משום שאז אני רואה את התנאים הפיזיים

כל השנים , בעיקר כשישבתי במחוזי, וזה חשוב לשנה שלפני ההרשעה משום שאצלי. שולח את הנאשם

אבל אם , הרשעה אני יודע שתמיד היו אומרים עלי שקשה מאד לקבל אצלי. לוותה אותי החרדה של ספק

אני מאד חרדתי . אבל החלק הראשון הוא נכון, אני לא יודע אם זה נכון או לא. יש הרשעה אז העונש חמור

עושה טעויות ושולח אנשים חפים , ואין לי כל ספק שאני וכל שופט פלילי... שמא חס ושלום שאני שולח

אני מופיע בבית סוהר כדי שלא תעלם אז טוב ש. וזה לווה אותי כל הזמן, מפשע לבית סוהר וזה נורא

   ". החרדה הזאת

כאשר מדובר בסיור שתוכנן מראש , חלק אחר ביקר בבית הסוהר במסגרת סיורי שופטים  

כך . שלוש במהלך שירותם-שופטים השתתפו בסיורים כאלו כפעמיים. ותואם עם רשויות הכלא

                                                        
. ל ושאלתי אותו אם ידוע לו על זכותו לבקר בבית הסוהר כמבקר חיצוני"במסגרת מחקר פיילוט נפגשתי עם חיים כהן ז 20

נהג לבלות כל חול המועד פסח וסוכות בבתי , וציין כי במהלך שנותיו כשופט, "חובהזאת , זו לא זכות"על כך הוא ענה 
  .הסוהר השונים
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היו . לא בתדירות גדולה ולא כמבקר חיצוניעשיתי את זה  "...: למשל ירמיה שהיה נשיא בית משפט מחוזי

ביקור לא  מתוכנן לא . ארבעה או חמישה מקרים שבהם נערכו ביקורים מתוכננים בבתי סוהר ואז ראיתי את הצרה הזאת

היו שביקרו בחדרי מעצר הסמוכים לבתי ".  זה גם לא היה מקובל בקרב השופטים ששירותו איתי. עשיתי

ותנאי המחיה והשגרה , ס"המעצר היו באחריות המשטרה ולא השב אולם בתקופתם חדרי, המשפט

, לא באופן שיטתי"...: למשל  יגאל. לא דמו לבתי הסוהר אליהם נשלחו האסירים השפוטים, בהם

והיו גם שופטים שלא ". ס אני לא זוכר שהיינו"אבל בשב, כביר- כשהייתי שופט בתל אביב בקרתי מספר פעמים באבו

בקרתי בבית סוהר . אני כשופט לא בקרתי בבית סוהר "...: תי סוהר או חדרי מעצר כמו הודנהגו כלל לבקר בב

רק במסגרת וועדת שחרורים ולא בתוך בית "...: או פרץ, "אבל כמבקר חיצוני לא עשיתי את זה. כשלמדתי קרימינולוגיה

  ".הסוהר אלא רק בחדר הישיבות

רובם בשל . ו של אדם המודה באשמההיו מקלים בעונש) 78.7% – 59(מרבית השופטים 

עצם העובדה שמודה במעשיו היא הצעד . הדין הוא שמקלים "...: כך למשל טוען מתן. העובדה כי זו ההלכה

". זה הכלל ותמיד מי שמודה מקבל עונש פחות חמור מאשר אם לא היה מודה, כן: "וכן דותן, "הראשון לקראת שיקום

ולא תלוי מה , כן: "המבט של השופט ובית המשפט כמו באריאחרים מסתכלים על ההודאה מנקודת 

חוסך זמן ומקל על חיי השופט שלא צריך להתעמק אם הוא אשם , אבל כעיקרון נאשם ובא ומודה, העבירה ומה המקרה

זה גם . זה כלל שבהודעה באשמה צריך להקל בעונש, ראשית כל. .".: וגם משיח". וזה גם נכון משפטית להקל. או לא

יש גם מי שינצל ". אני לא צריך לצאת מנקודת מבט שמישהו רוצה לסדר אותי. יסכון בטרחה ובכספים של המדינההח

וחוץ מזה . לימדו אותנו שבגלל שהודאה חוסכת זמן צריך להקל.. .": זאת להנמקת ענישה קלה מידי כמו דקל

אם מדובר בהודאה כנה כמו קיימים גם אותם שיקלו רק ". כשאתה רוצה להקל אתה משתמש בתירוץ הזה

ומי מביע בצורה , מי מביע חרטה כתוצאה מייעוץ טוב, מפני שצריך לעשות הבחנות, הבעת חרטה הוא בעייתי"... : ברוך

צריך לתת לזה משקל אבל צריך להעריך את המשמעות שלה והמשקל שלה ביחס , כן. כנה ואיזה משקל יש לתת לחרטה

  :מיןכך גם בני". לחומרת העבירה הזו

היא אחד , הודאה באשמה היא אחד השיקולים במיוחד אם היא נאמרת בכנות ויש בה סימני חרטה.".. 

. גם מבחינה מעשית היא חוסכת את זמנו של בית המשפט וגם מקילה על הקורבן. השיקולים להקלה בעונש

אין לו הגנה כמובן אם אתה משוכנע שהאדם מודה משום שהוא רואה ש. זה בהחלט עילה ראויה להקלה

  ". אתה  נוהג בהתאם, ועושה את זה מהשפה ולחוץ

ברירת המחדל , נהפוך הוא, היו נוהגים אחרת ולא מקלים אוטומטית) 16.3% – 21(שאר השופטים 

אני בודק בציציות בהרבה . .".: כך חבקוק. עבורם היא שההודאה נובעת מסיבות מעשיות ואין בה כנות

אני בדרך כלל לא מאמין . כל נאשם עושה הצגות של חרטה וצער".. : או אבשלום ".מקרים זה נעשה מהפה ולחוץ

  ". לזה
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ותלויה בעיקר בשיקול , ענישה פלילית בישראל מתקיימת אכן ללא הכוונה או הנחיה  

אבל כעקרון כמעט כולם היו , חלקם של השופטים היה מוכן לקבל הכוונה כלשהי .הדעת של השופט

לאחידות הענישה כמעט ואין . הדעת העצמאי ולפעול לאור תפיסתם הםחפצים לשמר את שיקול 

  . משקל בשיקולים

  

 ידע קרימינולוגי כללי :  ומוקד עניין 

עד כמה יודעים השופטים על מגמות הפשיעה בחברה ועד כמה הם מקבלים התרשמות נכונה 

  .?מהמקרים המופיעים בפניהם על מאפייני הפשיעה והפושעים

ו נשאלו שתי שאלות לגביהן הממצאים הקרימינולוגיים הם דומים כמעט לבדיקת שאלה ז

ונתוני משטרת ישראל ;1993, קוגן; 1992,ראה גבע(בין בישראל , בכל מקום בו נחקרו

(www.police.gov.il ל "ובין בחו )Lab, ;2002 ; http://www.crimetrends.com ;

(http://www.uncjin.org/stats/wcs.html .משום שאלו נפוצות , השאלות התמקדו בעבירות רכוש

  .בכל הארץ ואינן ייחודיות לאזורים מסוימים

ביצוע פשע היא החלטה רציונאלית , בעבירות רכוש, עברייניםהאם  לדעתך עבור רוב ה •

  ?שקולה או ספונטאנית ולא מחושבת

 ?האם טענה זו נראית לך נכונה, נטען כי עברייני רכוש גונבים בעיקר מבעלי אמצעים •

 

  :להלן 17נתונה בטבלה , התמונה המתקבלת ביחס לרציונאליות ההחלטה לבצע עבירת רכוש

  

 ?ההחלטה לבצע פשע היא רציונאליתהאם :   17טבלה 

 37.3% 28 רציונאלית לחלוטין
 14.7% 11 רציונאלית בדרך כלל
 24.0% 18 ספונטאנית לפעמים

 21.3% 16 ספונטאנית בדרך כלל
 2.7% 2 לא רלבנטי/ לא יודע 

  

כמחצית . מסתבר כי אפילו בשאלה זו השונות רבה וקיימים פערים בין השופטים בידע העובדות

השופטים ייחסה רציונאליות לעברייני הרכוש ואילו החלק האחר ייחס ספונטאניות בדרך כלל או 

אם לא הייתה החלטה רציונאלית איך יכולנו . ההחלטה היא רציונאלית ביותר"... : עבור מתן. לפעמים לעבריינים

אין , ובר בעבריין רכוש מועדולכן כשמד, ההחלטה היא תמיד רציונאלית"...: ועקיבא משיקולים אחרים" ?להרתיע

שופטים אחרים חיזקו ". כפוף כמובן לחומרת העבירה, מבחינת האינטרס הציבורי, ברירה אלא לשים אותו בהסגר

http://www.police.gov.il
http://www.crimetrends.com
http://www.uncjin.org/stats/wcs.html
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, "אופנובנק"את טענתם בעזרת מקרים מפורסמים של עבריינות מתוכננת כמו מקרה רוני ליבוביץ ה

העבריין רוצה . הידיים לא הולכות  לבד והוא לוקח. אז זה רציונאלי אם הוא לא חולה בקלפטומניה או משהו דומה"...: חנן

וזה לא חשוב מה המניעים אם הוא רוצה להשיג כסף מייד לסמים או הוא חושב שבדרך . להשיג יתרון כלכלי זה או אחר

כול להיות אני חושב שי"...: הוד, או שוד הברינקס; "זה לא אוטומטי. הזאת יתעשר ויבנה ווילה כמו האופנובנק

יש לך את המקרה . שאדם נכנס לסופרמרקט ולוקח משהו באופן ספונטני אבל הפשיעה הכבדה יותר היא רציונאלית מאד

  ". זה רציונאלי ועוד איך. של שוד הברינקס

אולם , יש שופטים המקבלים את האפשרות שלעיתים תתכן עבריינות רכוש ספונטאנית  

אני חושב שבכל עבירות הרכוש "...: הדר, בעבריינות רציונאלית סברו עם זאת כי ברוב המקרים מדובר

אני חושב שזה בהחלט , בכל עבירות רכוש שזה מלווה בעבירות סמים או ברצון להשיג כסף. השיקול הוא רציונאלי

תים רחוקות רציונאלית ועוד איך רק לעי"...  : אביב".יש כאלה שזה מזדמן כשנקרית לפניו הזדמנות. רוב]זה ה. [רציונאלי

. הם בדרך כלל עושים תצפיות ומתכננים איך להיכנס ואיך לצאת ומוודאים שהאדם לא נמצא בבית. מאד היא ספונטאנית

הם עובדים כמו , אצל מסוממים זה לא ספונטני. אבל אין הרבה כאלה, ספונטני יכול להיות שאדם רעב גונב לחם בשוק

  ".רובוט

יש שופטים הרואים תמונה , אוכלוסיית עברייניםאולם באותם בתי משפט ומול אותה   

בדומה לממצאים הקרימינולוגיים , הפוכה ומייחסים ספונטאניות וחוסר תכנון לרוב עברייני הרכוש

לפני הרבה שנים זו הייתה "... : בארי, Lab, 2002 ); 1999,קוגן;1992,גבע(במחקרי במניעת עבריינות 

הם לא , אבל עברייני הרכוש שגונבים וידאו מנה וידאו מנה. שו כסף ומזה התעשרואנשים גנבו ומזה ע, עבירה רציונאלית

פעם זה ? זה רציונאלי? לשבת שנה או שנתיים על גניבת וידאו ששווה לגנב מאה או מאתיים שקל. עבריינים רציונאליים

אני חושב , שגת סמיםעבריינים מועדים או לצורך ה. זה תלוי מה המטרה להשגת הכסף... ",:בועז,"לא היה ככה

אלה אינם . זו עבירה מקרית ואין קשר בין ערך הרכוש למחיר שהוא מקבל עבורו כי הוא רוצה סם. שלתכנון אין כל קשר

בהרבה מקרים מדובר בהחלטות ספונטאניות ולא "... : דקל" עבירות מתוכננות הם משהו אחר. עבירות מתוכננות

הם לא , הם לא מתכננים. ם הם גונבים ופורצים כי זקוקים למנת הסם הבאהלמשל במקרים של עברייני סמי. מחושבות

  ". והיו גם מקרים שגנבו מההורים. הם מנסים איפה שאפשר, חושבים איך יכנסו ואיך יצאו

המהדרים מבחינים בין עבריינות רכוש מתוכננת הכוללת מודיעין אסטרטגיה וטקטיקה   

. שוד בנק הוא מתוכנן. כאן צריך לחלק את העבירות"... : קובע אורי כך למשל. ובין עבריינות הרכוש השכיחה

זה .  גם זה קורה, הכרתי גם עבריינים שיצאו לבצע עבירה והתחרטו בדרך. אבל הרבה מהפשיעה היא פשיעה ספונטנית

מדגישים את קיומן של שתי , למעשה השופטים הגורסים ספונטאניות לפעמים". תלוי בסוג העבירה

לא כל , לא כל החלטה לעבור עבירה היא רציונאלית ושקולה"...: סלע, ות המתכוננת והספונטאניתהקטגורי

אני : "מכבי".לפעמים זה בהחלט יכול להיות ספונטאני ולא מחושב, עבריין מביא בחשבון את כל האפשרויות הקיימות

יש . ותם למשטרה קשה מאד לתפוסוא. חושב שבתחום הזה יש מכל הסוגים יש מקצוענים שיש להם מודיעין וצופים

 ".במיוחד במצב של מצוקה כלכלית גונבים אם מזדמן בלי לשקול תוצאות, כאלה
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התוצאות מוצגות . באותו הקשר נשאלו השופטים מהו יעד הגניבה המועדף על עברייני הרכוש

  .18בטבלה 

  

 טבלה 18: מהו היעד המועדף על עברייני הרכוש?
 49.3% 32 מעשיריםעברייני הרכוש גונבים 

 53.3% 40 עברייני הרכוש גונבים מהיכן שניתן
 4.0% 3 לא יודע

  

המקבלים מידע היכן נמצא הרכוש ומתכננים את כל , גם כאן רלבנטית ההבחנה בין גנבי הקריירה

רוב השופטים קבעו כי עברייני הרכוש גונבים מהיכן . כולל הדרכים להפטר מהרכוש הגנוב, צעדיהם

  :אחיטוב. בהתאמה למחקר הקרימינולוגי, שניתן

לא , שנכנסים כדי להשיג את מנת הסם, וזה הרוב, אם אתה מדבר על אלו. זה תלוי בעברייני הרכוש"... 

הם נכנסים למקום הראשון שאפשר להיכנס אליו ומחפשים את המאה מאתיים שקל . מעניין אותם שום דבר

ואם הוא לא מוצא במקום . וא יכנס איפה שקל לו להיכנסוה. כדי לקנות סם ולא מעניין אותם שום דבר

הראשון אתה יכול לראות גל של פריצות ברחוב מסוים כשהפורץ עובר מדירה לדירה עד שהוא מוצא את מה 

  ".זה רוב עברייני ההתפרצויות. וזה יפסק רק אם ייתפס או ימצא את המאה שקל שלו. שחיפש

  : נחמן 

הרבה עברייני רכוש הם מסוממים  והם , אני אגיד לך. ים למסכנים וגונבים מהםזה לא נכון לפעמים הולכ"...

המתוחכמים בהם . הם לוקחים מנשים זקנות וחולות את כספי הביטוח הלאומי. לוקחים איפה שהם מוצאים

מה , לא נכון, לא נכון: "אביב".אולי מחפשים את בעלי הרכוש  משום שמעריכים ששם יהיה להם מה לגנוב

שמחכים לזקנים . שפורצים לכל דירה ולוקחים כל מה שבא.שיבואו ויראו מה קורה בשכונות עוני! וםפתא

  . "מה פתאום מבעלי אמצעים. שמקבלים את קצבת הביטוח הלאומי ושודדים אותם

, יש גם מי שבשיקולי הענישה שלו נכנסת ההבחנה בין עבירה מתוכננת לספונטאנית  

 :שאלתיאל

האנשים האלה אם הם רואים פתח להיכנס הביתה הם מנצלים .  נבים של צריכת הסמיםתראה ישנם הג"... 

כדי לקנות מנת סם או משהו שאפשר למכור מהר ולקבל ₪  100מה הם מחפשים הם מחפשים איזה . אותו

ויש המתפרצים . עליהם אני גם מרחם. האנשים האלה גונבים איפה שאפשר ולא עושים חשבון. כמה שקלים

  " מתוכנן ועליהם אני בכלל לא מרחםבאופן 

 21383מתן קובע ברוח ניסוחו של סעיף . המחצית האחרת אינה מקבלת ספונטאניות בעבירות רכוש

". לא בחינם מדברים על דבר הניתן להיגנב. כן זה ברור אנשים גונבים מהיכן שניתן לגנוב"...: לדיני העונשין כי

                                                        
 ......בלי הסכמת הבעל, נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב –אדם גונב דבר מה אם הוא "החוק מנוסח כך  21
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אני מניח שהם רוצים להיכנס למקום שיש בו . שם יש רכוש שאותו אפשר לגנוב אני מניח שזה נכון כי"...: ונמרוד אומר

אם בעלי הרכוש "...: ואילו ציון". הם רוצים להיכנס למקום שנמצאים בו אנשים שהם יודעים שהם אמידים. משהו

יש מי   ".?רכב חדש יגנבו אבל מי יגנוב רכב ישן. ברור שמי שגונב גונב ממי שיש לו. מנקרים עיניים ברכושם

אני חושב שמי שרוצה למצוא פרנסה בעבודתו ועבודתו "...: ירמיה, שמעמידים את עצמם והגיונם במקום הגנב

מאדם עני אין מה לגנוב . אז הוא יחפש מקום שיש בו רכוש משום שבמקום שאין בו רכוש הוא לא ימצא כלום, היא גנבה

אם הוא מחפש רכוש למה שלא "...: זרחיה".למי שיש לו כסף? ילכולמי הם , ואפילו עברייני סמים שצריכים כסף. ממנו

אם הוא ? אני לא מבין את הפקפוק בעניין הזה? מה הוא יכנס לגנוב מזאת שאין לה חשמל בבית? יגנוב מבעלי אמצעים

  ".?יכול לגנוב יהלומים אז הוא יגנוב צדפים שאסף הבן שלי בחוף הים

את הדברים כפי שעלו במחקרים הקרימינולוגיים חלק לא מבוטל מקרב השופטים רואה   

אולם . ס והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"השב, ובנתוני הפשיעה הסטטיסטיים של משטרת ישראל

הרי המחצית , בהנחה שמחצית השופטים צודקים. קרוב בגודלו רואה את הדברים הפוך, חלק אחר

  .סיות למרות שהמסקנות עולות מתצפיות באותן אוכלו, האחרת טועה

  

  קבלת העמדות המקובלות במערכת: זמוקד עניין 

לשם כך נבחרו שתי . עד כמה מקבלים השופטים את העמדות המקובלות והמוצהרות של המערכת

  : כי המערכת מציגה חזית מוסכמת אחידה, עמדות שלגביהן נראה למתבונן

  ).2001, רזמי(שיטת המינויים הנהוגה בארץ היא הטובה בעולם  –עמדת המערכת ) 1

  . משוב עורכי הדין הוא פסול - עמדת המערכת  )  2

  

וכן האם היית מוסיף ? מה דעתך על שיטת המינויים לבתי המשפט הנוהגת בארץ: השופטים נשאלו 

לשיטת המינויים העכשווית מבחני מיון ואישיות כאלו הנוהגים באיתור מועמדים לתפקידי ניהול 

וכן סף גבוה יותר  ; תקופת חניכות וניסיון לפני קבלת מינוי קבוע, ריתסינון על ידי ועדה ציבו; בכירים

  :להלן 20-ו 19הממצאים מפורטים בטבלה ? לקבלה כמו ניסיון צבור בהופעה בפועל בבית משפט

 עמדות השופטים כלפי שיטת המינויים:  91טבלה 
    שכיחות קטגורית התגובות
 41.3% 31 הסתאבה/נפגמה/טובה אבל לקויה

 25.3%  19 הרע במיעוטו
 14.7% 11 טובה מאד

 8.0% 6 טובה יותר ממקומות אחרים
 6.7% 5  טובה
 2.7% 2 גרועה

 1.3% 1 אין דעה
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. בהקשר זה ראוי לציין כי חמישה מששת שופטי העליון בדימוס סברו כי שיטת המינוי טובה מאד

אין ספק שלשופטים יש את הכלים . ה משקל לכל הגורמיםשיטת המינויים היא מצוינת ויש ב.. .": חזקיה מייצג דעה זו

נכון שיש טעויות אבל הם מועטות והולכות ומתמעטות בגלל שיטות . הטובים ביותר לזהות אנשים מתאימים לשיפוט

אין לי מספיק ידע ] אבל.[אני לא מכיר שיטה יותר טובה"...הסביר , יובל, ואילו החמישי, "הסינון הטובות שהוכנסו

  ".יון בשיטות אחרותוניס

עקרונית השיטה היא טובה אך . הפרידו בין התיאוריה למעשה) 66.6%(רוב השופטים 

  : מייצג דעה זו , נשיא לשעבר של בית משפט מחוזי, עדי. נפגם או הסתאב, יישומה לקה

רה אבל מה שק. אני חונכתי לחשוב שהיא הכי טובה בעולם. תראה בסך הכול שיטת המינויים היא טובה"

הכוונה שקבעו את ההרכב היה . קצת הסתאב והשאלה היא איך מחזירים את זה למה שהיה צריך להיות

אבל מה שקורה היום אם בית המשפט העליון סיכם . שיהיה רוב למשפטנים לא פוליטיקאים ושיהיה איזון

למרות שהם . 9 מתוך 3למרות שהם רק , ואם סיכם שלא יכנס אז הוא לא יכנס שמישהו יכנס אז הוא יכנס

  "  ...הם הרוב, רק שלושה

על קיפוח שופטי הפריפריה . ולא כישורים" קשרים"עיקר הביקורת מכוון נגד השיטה של מינוי לאור 

היום נראה לי , פעם חשבתי שזאת שיטה מעולה"...: אומר רחמים, בקידום ועל ריבוי מינויים של בני משפחה

ואלו לא בהכרח הטובים . ים את המתאימים ביותר אלא את המקושרים ביותרשיש בה הרבה ליקויים ובעיקר שלא בוחר

  ".ביותר

שלושה נוספים השתמשו , שופטים 16השתמשו , "הרע במיעוטו"בצרוף המילים המדויק 

עם זאת היו שופטים שציינו כי אין להם די הכרות עם ". הכי טוב שאפשר"בצורות נרדפות כמו 

תייחסות הייתה בדרך כלל שיטת המינוי הנהוגה במדינות מסוימות נקודת הה. שיטות מינוי אחרות

אולם רובם לא הכיר גם את השיטה האמריקנית וצרף . ב שלפיה שופטים עומדים לבחירה"בארה

, נימת ביקורת לגבי מאפיינים שונים של השיטה. לבחירת שופטים, את דימוי הבחירות המוכר בארץ

אולם את הביקורת . יעון כי שיטת המינויים היא טובהעלו מדברי כל אותם שלא קבלו את הט

  :השמיע אחיטוב, הנוקבת ביותר הכוללת את רוב הביקורות יחד

קודם כל זה . אבל השיטה שלנו בפירוש גרועה, אני לא יודע מהי שיטה טובה. לפי דעתי זו שיטה גרועה"....  

כשרים זה . יש גם עניין של כשרים וקישורים. איך יש שיקולים פוליטיים ועוד. לא נכון שאין שיקולים פוליטיים

ומי שיגיד לך שהוא התמנה להיות שופט כשהוא רצה להיות שופט ולא . אבל בלי קישורים זה לא הולך, ברור

כל . הוא לא אומר את האמת, שהוא לא הפעיל מערכת כבדה של קשרים כדי לקבל את המינוי, שפנו אליו

ולכן . כל אחד שרוצה, ומפעיל קשרים ופונה לזה ופונה לזה ,lobbying) שתדלנות" (לוביינג"אחד עושה 

אני יכול להראות לך דוגמאות ... , חוץ מזה הוועדה היא פוליטית. השיטה לא טובה כי היא לא מונעת את זה

הם היו משכמם  ומעלה ובכל זאת . אינספור של שופטים שהיו ראויים לשבת בעליון ואפילו לא הגיעו למחוזי

  ".לא התקדמו כי לא היו מקושרים
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  :כמו מדברי  הוד, לעיתים קיימת אי נוחות בשל הבעת הביקורת  

אין אסמכתא יש . היו אפילו אנשים שאמרו שהיא הטובה ביותר בעולם. עד עכשיו היא נחשבה לטובה..". 

, וביחס לשופטים. עדהאבל ישנם דילים בוו, יסלח לי אלוהים אני לא רוצה לירוק לבאר ששתיתי ממנה. ניסיון

ספק אם הם מכירים את המועמדים וספק אם נשיא בית המשפט מתנגד למועמד מסוים אז יהיה מי שיצביע 

ומי . אבל אינני יודע מהי השיטה האחרת. אפילו אם ההתנגדות היא בשיחה לא פורמאלית]. נגד הנשיא[נגדו 

   ."?לבחוריכול בכלל לדעת מי יכול להיות שופט ואיזה כלים יש להם 

  

 ?האם נדרש מיון נוסף לתפקיד השופט: 20טבלה 
 61.3% 46 כן
 33.3% 25 לא

 5.3% 4 אין דעה
  

, אין צורך במיון נוסף מעבר לקיים, )2001, זמיר(לדעת חברי הוועדה לסדרי הבחירה של שופטים 

דיים , נוימשום שהראיונות בפני הוועדה לבחירת שופטים בצרוף השתלמות עורכי הדין טרם המי

אולם רוב מוחלט מבין השופטים סובר אחרת ומקבל  כי ראוי היה לקיים מיון . לשם סינון המועמדים

אם בשל , היו שהסתייגו ממבחנים פסיכולוגיים. לפני קבלת החלטה על מינוי ומתן קביעות, נוסף

ותם בא" יכשל"חוסר הכרה עם הפסיכולוגיה המאבחנת ואם בשל הבושה שיחווה המועמד אם 

  : כך למשל שובל. מבחנים

וזה עלול להרתיע דווקא . עם זה יש בעיה קשה כי אתה לא יכול למנוע את הדליפה של המידע הזה"... 

. ניקח את נילי כהן, כדוגמא אקראית מבלי שישתמע מזה דבר וחצי דבר, אם ניקח לדוגמה. אנשים בולטים

אני חושש שהאפשרות הקלושה של כשלון , יוןותאמר לה לכי למבדקים כדי להתמנות לבית המשפט העל

אני אולי מתאכזר למערכת כשאני אומר את זה אבל אני סבור שמבדקי אינטליגנציה .  במבדקים ירתיע אותה

אגב ההדלפה לא הייתה מתחילה במכונים הפסיכולוגיים אלא בוועדה שהיא ...היו מונעים כמה מינויים

  ". הצריכה להחליט

מתקבלים על דעתם של , בית ספר לשופטים, חניכות, ל מיון כמו תקופת ניסיוןאולם צורות אחרות ש

: נחמן למשל אומר. אינם בטל בשישים, כללית עולה תחושה שמינויים לא מוצלחים. אותם שופטים

פה  הסינון לא מספיק חזק ולפעמים יושבים אנשים שלא . יתכן שצריכה להיות שיטה של סינון לאחר המינוי".... 

הייתי יותר עוקב . .". :וגם יונה מסכים". אני לא יודע אם בבחינה מוקדמת היית מגלה את זה. יותר מידי זמן, ימיםמתא

אני יודע על מקרים שלא בדקו את האישיות . אולי זה מבייש מידי לעבור מבדקים פסיכולוגיים. אחרי האישיות של האדם

עשוי , אולם הדעה הנפוצה היא שאבחון טרם המינוי". ..של השופט מספיק וקבלו אנשים נוראים ואיומים

הייתי בהחלט מוסיף מבחני מיון :"... כמו דקל. מינויים שבדיעבד קשה לבטלם, למנוע מינויים כושלים

  :או ברוך, " פסיכולוגיים ויכול להיות שהם היו מסננים כמה וכמה מינויים אומללים
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ליהם ויש בטח מקרים שאני לא יודע עליהם בתוך המערכת זה נורא חשוב משום שגם מקרים שאני יודע ע...".

ואחרי זמן קצר מאד ישבו וחשבו איך למצוא דרך שהם יהיו בחוץ , של שופטים שהתמנו בשיטה המצוינת הזאת

ולכן . אבל אישיות ממש לא מתאימה, אולי ידע נהדר. ולא בפנים משום שהתגלו פגמים קשים באישיות שלהם

  ."יות כאלו שיוכלו לביא לידי ביטוי את האישיות הוא חשובאני חושב שמבחני איש

סבורים כי רק שופט יודע מה נדרש , המתנגדים ובניהם ארבעה מששת שופטי בית המשפט העליון

  :כך דוד. כדי להיות שופט

משום ששופט יודע טוב יותר מכל אחד אחר מה נחוץ כדי . כדי לבחור שופט אתה צריך להיות שופט "...

האבחון שלו הוא במאקרו .  ומה שיכול הפסיכולוג למצוא זה בעיות אישיותיות מסוימות. שופט טובלהיות 

הוא יכול לאבחן שיש לו נתון אישיותי כזה וכזה אבל לא יודע מה  המשמעות של הנתון . הוא לא נכנס למיקרו

  ." האישיותי לגבי יכולתו להיות שופט

דוע צריך לקבל חוות דעת של פסיכולוג מדוע היא טובה יותר מאשר חוות מ? מי יעשה את המבחנים:"... וגם צפריר 

האם אתה סבלן או לא סבלן . קולגות יודעים בדיוק איך אתה מתייחס כחבר? דעת של כך וכך עורכי דין וכך וכך שופטים

  ." היו מקרים שטעו אבל גם פסיכולוגים טועים. האם אתה נוהג בהגינות או לא בהגינות

שופטי המחקר אינם מרוצים מהמצב ורובם סובר כי מיון ,ן כי בשאלת שיטת המינוייםה אם כנרא

  .אכן נדרש, נוסף

עד , שיצאה במערכה גלויה כנגדו, משוב עורכי הדין עורר סערה רבתי במערכת המשפט  

יש לציין כי . עד כמה מסכימים השופטים עם עמדת המערכת. כדי הטלת חרם על לשכת עורכי הדין

  :להלן 21התוצאות בטבלה . חלקם בציונים גבוהים מאד, שנסקרו במשוב 14פטים נכללו בין השו

  

 ד"עמדות השופטים כלפי משוב עו: 21טבלה 

 נגד המשוב בעד המשוב  

 53.3% 40 46.7% 35 כלל השופטים
   2   2 נסקרו בציון גבוה
   7   3 נסקרו בציון נמוך

  

ואף משתמש באותם טיעונים שהעלו נציגי , רכתרוב השופטים מקבל אמנם את עמדת המע

החשש מהתארגנות משרדי , קרי). 2004שרביט ; 2001, ראה למשל ברקוביץ(השופטים בויכוח 

, ליקויים סטטיסטיים, נקמנות של עורכי דין מפסידים, ד גדולים לקומם או להפיל שופט מסוים"עו

והפחתה במעמד ,  באובייקטיביות פגיעה, אפשרות לסחיטת שופטים, חוסר מדעיות של המשוב

כי אחד , שאיש לא ידע מה מקורה ואם התרחשה והיכן, חלקם גם הסתמך על השמועה. השופטים

  "!נתראה במשוב"פלט , מעורכי הדין לאחר ששופט פסק כנגדו

  :עמדה שלילית טיפוסית היא כמו זו של סלע
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או שופטים שהתנהגותם , אין שופטים לא טוביםאני לא בין התמימים שסבורים ש. אני מתנגד לו בתכלית"... 

מובן . יש אומבודסמן, יש ערעור. ולמערכת יש דרכים לעשות זאת, עם אלה צריך להתמודד. מזמינה הערה

שיטת המשוב . אבל משוב כמו זה שלשכת עורכי הדין יזמה כאן אין בשום מקום בעולם, שאין שיטה מושלמת

וברור שהראשונים שייפגעו ממנה יהיו שופטים , ה על שופטיםהישראלית מקוממת כי היא מטילה אימ

מי רוצה . וגם השופטים בערכאות הגבוהות יתחילו לחשוש, זה עניין של זמן, אבל; בערכאות הנמוכות דווקא

הנזק ? 'יפגש במשובנ'שכאשר אינם באים על סיפוקם הם מאיימים , להסתבך עם עורכי דין עלומי שם ופנים

הוא נועד להכפיף את . חותר תחת האמון בבית המשפט, שהוא מנשמתו של המשוב, וםשהפרס, הוא בכך

קל . שמי יכול לבדוק מה הידע וההבנה והניסיון שלהם במשפט, השופט לפחד מפני עורכי הדין האלמונים

אז גם ', כולם מושחתים'הציבור אומר . זה מתאים מאוד לרוח התקופה. לשווק פרסום שמבזה שופטים

הרקמה העדינה של האמון בין , כל הפיקציה הזאת, בזוי, וברגע שבית המשפט נלוז. למה לא, םהשופטי

  ".מתמוטטת - האזרח לבין בית המשפט 

בשל  , אולם גם בין המתנגדים יש המסכימים כי המשוב עלה בשל מצוקה אמיתית של עורכי הדין 

ון אינו צריך להיעשות בדרך הפתר. וכי המצב אכן דורש פתרון,  חוסר התייחסות לתלונותיהם

  :כך מיכה. במיוחד יש נכונות לקבלו אם התוצאות יהיו חסויות, המשוב הגלוי

. הגעתי למסקנה שהמשוב בא כתוצאה ממצוקה אמיתית של עורכי הדין שמשום מה פוחדים להתלונן".... 

אבל . קה היא אמיתיתאבל המצו. תלונות הדין לאלו שיגישו נגדו הם אמרו שהם חוששים ששופט יעוות את

, אני לא מפחד משופט גרוע. אמרתי להם אני מפחד משופט שירצה להצטיין. השפעת המשוב היא רעה מאד

שיעשו משוב יחד עם הנהלת בתי המשפט שלא .... אין לי בעיה עם שופט גרוע משום שלגביו אנחנו יודעים

משורה של כלים שבאים להעריך את הוא יהיה כלי אחד . אבל תוצאותיו ישמשו ככלי עבודה, יפורסם

אמרו לי לגבי . ...אבל מצד שני אני לא חושב שהחרם הוא דבר ראוי ואסור היה לעשות אותו... השופטים

בשביל זה אני לא רוצה את המשוב . שופט מסוים בנצרת שאחרי שקיבל ציון נמוך הוא ממש שינה את דרכיו

  ".שלהם כי הוא פוגע בעצמאות השופטים שהוא כלי עבודה

יש צורך "...: כמו יקיר. קרוב למחצית האוכלוסייה חייבה את המשוב והבינה את תועלתו, מאידך

  :או עמינדב, "ובכלל זה גם על ציבור השופטים, גם גוף פרטי וקל וחומר גוף ציבורי, בביקורת על כל גוף בעל עוצמה

דבר האוניברסיטאות הנהיגו משוב למרצים  אני אומר עוד. בעקרון בגוף דמוקרטי אסור לפסול דבר כזה "... 

והיות ואי אפשר למנוע את זה במדינה דמוקרטית ובית . אין ספק שזה משקף משהו. וזה די הוכיח את עצמו

אבל אני לא מבין . שם הם מעדיפים דעות אחרות, המשפט העליון הוא מאד דמוקרטי עד שזה מגיע אליו

לדעתי הוא חרד יותר . פט ברק חרד מאד לבית המשפט העליוןהשו. מדוע הנשיא ברק יצא כל כך נגד זה

ובית המשפט לחוקה שממנו ברק כל כך פחד יכול היה . רובם בני אדם. לא מלאכים יושבים שמה, מידי

  ". להיות פתרון טוב גם לבעיית הייצוגיות

מו כ, גם בין המחייבים יש הסוברים כי המשוב עלה מחוסר התייחסות נאותה לעורכי הדין  

אם המערכת הייתה מתמודדת . מי שאשם באופן מוחלט בזה שהוקם משוב לשופטים זה השופטים עצמם"......: בארי
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, אם היו מכים שופטים שסרחו...זה לא היה קם, בתופעות של שופטים שהם לא בסדר, בבוטות, בעוצמה, ביושר, בהגינות

אלו שסברו שכוחם הרב של השופטים ומעמדם  והיו". לא היה צריך את המשוב, בצורה נכונה ובזמן הנכון

עלול להעביר אותם על דעתם והמשוב הוא אחד הכלים שיעזרו להזכיר להם כי בסופו של דבר ככל 

שיראו שיש עליהם ביקורת ושמותר . חשוב ולו כדי שהשופטים ירדו רגע ממרום נסיכותם"...: אומר אורי. האדם המה

  :וגם  אבישי". לבקר אותם

זה טוב . אני חושב שזה טוב מכל הסיבות שאמרתי. אני בעד, מסוכן מה שאני הולך להגיד לך זה"...  

שופט שלא נותן לצדדים . פה הידע השיפוטי לא רלבנטי. הם שופטים, ששופטים ידעו שהם לא אלוהים

. הזה לא יכול להיות כדבר, כמובן במסגרת זמן סביר או שהוא מעליב אותם או שהוא מרים את קולו, לדבר

, שנים לפני שהייתי שופט.  כל זה בתנאי שהמשוב הוא אמיתי ולא נקמנות וזה דבר שצריכים להביא בחשבון

, אלא כפרויקט שבוע או יותר, אבל לא יום. לשלוח מישהו שישב במשפטים, מה שביילין עשה, הצעתי פעם

  ".ת ציבורית ממדרגה ראשונהיש לזה חשיבו. ולתאר מה קורה שם, אצל מספר שופטים שידועים כבעייתיים

חלק לא , אולם. יותר שופטים תומכים אמנם בעמדה הרשמית של המערכת, בשאלה זו  

. מבוטל שולל את העמדה הרשמית שעימה המערכת יצאה למלחמה גלויה בלשכת עורכי הדין

ההתנגדות מתבטאת . כי אין קבלה אוטומטית והסתגלות מוחלטת לעמדה הרשמית, נראה אם כן

ולא העזו להביע את דעתם , משום שקיימים שופטים שכיהנו בעת המשוב, ות בצורה לטנטיתלפח

  .בניגוד לחזית האחידה כביכול שהציגה נציגות השופטים

  

  ?ם קיים שיפוט אובייקטיביאה: 'חמוקד עניין 

ופט לדעותיו ולעמדותיו אין מקום בהליך השיפוטי וכי הש, נטען כי לאישיות השופט 2491/02ץ "בבג

  ?האם מקבלים השופטים עמדה זו . מתנתק מעצמיותו וערכיו בבואו לשבת בדין

השופט : "השופטים נשאלו כדלקמן. ישירות ועקיפות, מוקד עניין זה לובן דרך מספר שאלות

כתב ספר ובו הוא טוען כי , מבית המשפט לערעורים במעגל השני (Frank,1936 )הפדראלי פרנק  

תחושת בטן "הוא קרא לזה . ל הארה שבו השופט מבין את ההחלטהבמהלך המשפט יש רגע ש

הוא טען שהשופט בכל . שרק בעקבותיה ולאורה נכתב פסק הדין) judicial hunch" (שיפוטית

  ".מה דעתך על טענה זו. מקרה יכול לכתוב פסק דין מנומק בכוון אחד או בכוון ההפוך

האם מתקבלות החלטות שיפוטיות לפי : 22טבלה 
 ?"חושת בטןת"

 49.3% 37 כן
 36.0% 27  לא
 14.6% 10 לא אצלי, כן
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יש . היא נושא המעורר אי נוחות ואין הסכמה מלאה בדבר משמעותה" תחושת הבטן השיפוטית"

המצביעה על ) insight(תחושה של הארה :  )  (Frank,1930הרואים אותה כמו שסבר פרנק

  :כך מתן. אשמת הנאשם או חפותו

, תחושות בטן. אם האמת שלך מתאימה לשלי זה יכול להיות לגמרי מקרי! לא מאמין באובייקטיביות אני... " 

אם אין לך תחושות בטן אתה לעולם לא תגיע . ודאי שיש תחושות בטן והן יכולות להיות מנוף לחשיבה משפטית

מו שעורך דין יכול להגן ממש כ, יכול כל שופט לנסח בקלות, את הנימוקים לכאן או לכאן". למקומות רחוקים

  ."בהצלחה על כל אחד מהצדדים המעורבים בסכסוך

  :מציין מכבי 

הוא אמר לנו פעם בהרצאה שאתה צריך קודם . מי שהיה החסיד הכי גדול של השיטה היה השופט אגרנט "... 

ה את הכדור אתה יור. כ תלביש על זה את סעיפי החוק והתקדימים וכל זה"כל לדעת לאן אתה רוצה להגיע ואח

אף שופט לא יגיד לך בגלוי שהוא פועל בדרך כזו אבל האמת היא שכך עושים הרבה .  כ מסמן את המטרה"ואח

   ". שופטים

למשל . או אפילו לשלב הענישה בלבד, אחרים סייגו את תחושת הבטן למשפטים פליליים בלבד

ביחס לעונש . ו צדיקים"שהוא לא בדיוק נמנה על ללפעמים יש לך תחושת בטן לגבי העבריין המופיע בפניך "... : יגאל

  ".לתחושת הבטן יש בלי ספק משקל נכבד

אני לא מקבל את  "...: ניסח זאת סלע. קבוצת המתנגדים הייתה יותר חד משמעית ואסרטיבית

יודעים  חלק מהמתנגדים טרחו לציין כי אינם".  לוגי וסוקראטי, התהליך לדידי הוא רציונאלי לחלוטין, הגישה הזו

, אחרים ידעו את התוצאה מראש. בעת שהם יושבים לסכם את העדויות, אפילו את תוצאת המשפט

כששואלים מה ההבדל בין השופט חיים כהן "... : מספר אבשלום. אולם שינו אותה היה והעדויות לא התאימו

השופט . היה רואה לאן זה יוצאכשהוא כתב , כשאגרנט היה כותב הוא לא  ידע את התוצאה. ובין אגרנט זכרם לברכה

  ".כלומר הוא פעל מתוך תחושה. כ באות האסמכתאות"ואח" ערעור זה בדין יסודו"חיים כהן היה כותב 

: כך למשל רחמים. אולם טענה לחפות ממנה, קבוצה נוספת קיבלה את היתכנות התופעה

. צריך לבחון שלב אחר שלב, כמו מתמטיקהאצלי משפט זה . יש שופטים רבים שאצלם זה כך אצלי לא. תלוי בשופט"...

אלו שבונים בנין שלם במכה אחת הם מגיעים לתוצאה . זה בניין שצריך לבנות מהיסוד, שלב שני דין, שלב ראשון ראיות

  ".זה תלוי בשופט. יש כאלה שמגיעים לכך בדרך אחרת. כזו

ונים מטילים מה לדעתך גורם לפערים בענישה הנוצרים כששופטים ש"השופטים נשאלו   

  ".?ענישה שונה במקרים דומים

עמדות והעדפות של , רוב מוחלט סובר כי הפערים בענישה נובעים מהבדלי אישיות

  :בארי למשל אומר. השופטים
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אני טוען שיש הזדהות . שאין שיפוט אובייקטיבי, אני טוען ותעשה עם זה מה שאתה רוצה, תראה "... 

, אם אני שופט רופא או שאני שופט סתם מישהו מהרחוב זה משפיע.  מעמדית עם נאשמים ועם העבריין

לא . אבל זה משפיע ללא ספק על הענישה, זה לא משפיע על ההרשעה או על הזיכוי, ואני רוצה להיות זהיר

  ". אבל אני אומר לך את זה, למרות שרבים מכירים בכך, כל שופט יגיד לך את

  
 הסיבות לפערים בענישה: 23טבלה 

 77.3% 58  ת השופטאישיו
 12.0% 9 שוני בנסיבות

 6.7% 5 חוסר מדיניות מכוונת
 4.0% 3 אין דעה

  

כפי שטוען השופט העליון . היא אחת הטענות המקובלות להצדקת הפערים בענישה" שוני בנסיבות"

לא מטפל בחולים זה דומה לרופא ש. מפני שאין עבירות דומות משום שאנשים לא דומים והמקרים לא דומים"...: יובל

ואם יש מקרים שונים הרי שהשופט עצמו לפעמים יקל . המחלה אולי דומה אבל האיש לא דומה. שונים באותה צורה

מטילה את האשמה לפתחו של בית המשפט , "חוסר מדיניות מכוונת". "ולפעמים יחמיר לפי העניין

ואז עושים מין . ואין היררכיה ברורה בין המטרות. ראשית מפני שבאמת אין הנחיות ברורות. .".: כך פינחס. העליון

וזה לא מקורי לומר שזה  עניין של ערכים ומבנה אישיות , וכמו כן. סלט מין פשרה בין מטרות שנוגדות אחת את השנייה

  ".של כל שופט

עמדותיו , האם לדעתך אישיות השופט"שאלה נוספת שהוצגה לשופטים באותו עניין הייתה 

  "  ?יעים בעת גזירת העונשמשפ,  ואמונותיו

ללא יוצא מן הכלל הסכימו , התשובה במקרה זה הייתה חד משמעית וכל השופטים

חלק חזרו והדגישו כי אישיות השופט משפיעה בעיקר או רק . שאישיות השופט אכן משפיעה

  :כמו חנן. בשאלת הענישה הפלילית

. להכרעת הדין לא צריכה להיות השפעה. ירת הדיןמפרידים בין הכרעת הדין לגז, בוא אני אגיד לך ככה ..." 

לגבי גזר דין אישיות ...כמו שאמרתי קושרים את החוליות ולא חשוב אם יש לך השקפת עולם כזאת או אחרת

יכול שופט לומר שעבירות נגד קטינים זה הדבר הכי חמור שיש ואילו אחר יכול . השופט בהחלט משפיעה

  ". ור יותר בעיניולהיות סוג עבירות אחר שנראה חמ

חלקם של השופטים מקבל את המצב כמות .  אולם יש הטוענים להשפעה גם בהכרעת הדין

אני חושב שמשפיעים ...": אורי גורס, שהוא ומצדיקו משום שהחלופה היא מינוי רובוטים לצרכי ענישה

והשופט העליון "  לחם בזהכי זה מה שקורה בפועל ואי אפשר לה. ואני חושב שצריך לתת לגיטימציה לעניין הזה

אחרים סוברים כי המצב אינו ראוי ויש ".  כן בהחלט וכך צריך להיות... : " חזקיה אומר בצורה לקונית
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האינדיבידואליזם של השופטים הוא זה שמכתיב את הענישה ולטעמי זה לא "... : אחיטוב למשל. לשאוף לתיקונו

  ".כי ההפליות הם עצומות. טוב

האם , בעת ישיבה בתיק פלילי: "נה לבחינת השפעות אישיות השופט נוסחהשאלה אחרת שכוו

 –כמו במקרה של נאשם בביצוע פשע מחריד , קורה שעולות תחושות של עוינות כלפי הנאשם

  .19התוצאות בטבלה "  ?)רצח הילד ירדן אורון( 22למשל מקרה צבי גור

ב שרבים מהשופטים שאלה זו התייחסה למצ, לעומת השאלות ההיפותטיות הקודמות

היו לכן שופטים שהגיבו בצורה . ושימשו שופטים בעת שהמשפט המתוקשר התקיים, התנסו בו

    .לעיתים חוסר כנות 23כאשר בחלק מהתשובות חשתי, כמי שנגעו לו בעצב חשוף, אמוציונאלית

  

האם עוינות כלפי הנאשם משפיעה על ההחלטה : 24טבלה 

  ?השיפוטית

 52.0% 39 משפיעה
   3 משפיעה אבל מתנתק

   6 אם משפיעה פוסל עצמו
   10 משפיעה אבל פתוח לעדויות מזכות

   2 משפיעה אבל מסתיר רגשותיו
 48.0% 36 לא משפיעה 

  

משום שהשופט , ששת שופטי העליון סברו כי עוינות אינה משפיעה: תשובות השופטים נחלקו

מתייחס למעשה כמי שקורא עליו , פי האדםמתעל את העוינות לשאט נפש כלפי המעשה ולא כל

או שאנטיפטיה אישית אינה משפיעה על החלטתו באשר הוא שופט , מתנתק מרגשותיו, בספר

או , על יכולת להתנתק, גם אחרים דברו על עוינות כלפי המעשה ולא כלפי הנאשם. מקצועי ומיומן

  .שמעולם לא חשו בעוינות

: כך אורי. חד וחלק, עוינות כלפי הנאשם משפיעה סברה כי, מחצית האוכלוסייה האחרת   

זה לא אומר שזה לא פועל , וגם אם יש לשופט מזג שיפוטי והוא מצליח להסתיר את זהזה אי אפשר לבטל את "... 

ייצגתי פעם נאשם בתיק . אבל יש, עוינות זה לא דבר טוב ואסור שזה יקרה. שופטים לא אוהבים לדבר על זה. מבפנים

כן בהחלט וזה יכול  "...: או עדי." ..כנסתי לאולם ידעתי שגורלי נגזר והיה ברור לי שלא יהיה משפט צדקאונס וכשנ

, בודדים סברו כי ביכולתם לשפוט למרות העוינות". בודאי שברמה הלא מודעת, להשפיע בהחלט על החלטותיו

. תישקל, רי עוינותאחרים הצהירו כי הם פתוחים לעדויות וכי עדות לטובת הנאשם במעשים מעור

                                                        
. על ידי צבי גור נרצחמכן - ולאחר כופר נפשלמטרות  1980-ב נחטףש ,רצח אורון ירדן הינו פרשת רצח של ילד 22

ועד היום הוא נחשב כאחד ממקרי הרצח המתועבים ביותר שאירעו , מקרה רצח זה זעזע את המדינה באכזריותו
 .שנות מאסר 48- הרוצח צבי גור נשפט ל .ישראלב

 
  .י לא מדובר במדד אובייקטיבי אלא בתחושתי כחוקרברור כ 23
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, שסברו שזה בלתי נמנע, והיו אותם.  היו גם אלו שסברו כי נוכח העוינות יפסלו עצמם מלשבת בדין

. יש מצב שאתה קורא בתיק דברים נוראיים וזה בלי ספק משפיע על השופט. אי אפשר למנוע את זה".... : כמו זכריה 

פה למשל חשוב ביותר הוא . יוחד לא את הרכיבים הלא מודעיםבמ, אתה מנסה לנטרל את זה אבל לא תמיד אתה מצליח

  ".אישיות השופט מול הידע המשפטי

האם תוכל באמת ובתמים לשפוט ללא משוא פנים גנב : "עוד באותו עניין נשאלו השופטים

שאלה זו היא פחות היפותטית מקודמותיה שכן חלק ". ?רכב שהובא לפניך יום לאחר שרכבך נגנב

שבה נאלצו לשפוט עבריין בגין עבירה שהשופט היה קורבן , נסה בחוויה דומהמהשופטים הת

  .להלן 25התוצאות בטבלה . לעבירה דומה

 ?האם תשפוט גנב רכב יום לאחר שרכבך נגנב: 25טבלה 

 40.0% 30 כן
 18.7% 14 כן למרות שברור שישפיע

 5.3% 4 כן לאחר גילוי נאות לנאשם
 26.7% 20 לא

 8.0% 6 פיע אפסול עצמיאם ארגיש שיש
 1.3% 1 לא התנסיתי

  

היו . אם כי לא תמיד הנכונות לשפוט הייתה חד משמעית, רוב השופטים שנשאלו היו דנים בתיק

הזמן יקהה , שהסתמכו על משך הזמן הארוך הנדרש לסיום הליך שיפוטי וסברו כי בסופו של דבר

מצד אחד . כמו שהיו מביאים לפני גנב יום אחרי שפרצו לי הייתי לוקח את הקייס אבל"... : למשל זאב. את הכעס

אז כל הסיכוי שהייתי חוזר , אבל מצד שני היות והמשפט בין כה וכה אינו מסתיים באותו יום אלא לוקח זמן. הייתי מתחמם

, אתה אמור להתעלם מזה"....: כמו גרשון, אחרים היו פשוט דוחים את הדיון למועד מאוחר יותר". לנורמה

". עד שיוכל לשפוט בצורה נכונה, אם הוא בן אדם הוא חייב קצת להירגע לפני שישב בתיק. אבל גם השופט הוא בשר ודם

מספר . מספר שופטים היו מגלים לנאשם כי רכבם נגנב ומאפשרים לו להחליט באם להישפט מולם

פיע על לא מבוטל היה מקיים את הדיון למרות שהיו מודעים לזעמם ולאפשרות שהדבר יש

  :מפרט אורי. החלטותיהם

היה מקרה עם הנשיא . אין לי ספק שזה היה משפיע עלי ואם אני אומר שלא אז אני לא אומר אמת"...  

אני חושב שזה בסדר שזה . אני בטוח שזה משפיע.  זוסמן שפרצו אליו הביתה והוא החמיר יותר עם פורצים

אני חושב . אני בכלל בעד הריאליזם המשפטי. יות שיפוטיתואין אובייקטיב. כ בני אדם"משפיע כי אנחנו בסה

מתעלם מזה , אני עכשיו מעלה את זה למודעות, שטוב ששופט יוכל לומר אני נשך אותי כלב בגיל שלוש

ככה כשאנחנו מסתירים את . ובערעור יוכלו להביא את זה בחשבון. ואנסה להיות אובייקטיבי ככל שאוכל

  ".זה לא בא לידי ביטוי -ודע מה קורההרגשות שלנו ואף אחד לא י
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מספר קטן יותר של שופטים לא היה דן בתיק ופוסל עצמו או מבקש מהמזכירות כי התיק יועבר  

 .לשופט אחר

, עולה כי אינם מקבלים את קיומו של  השופט האובייקטיבי, מתוך דברי השופטים ועמדותיהם

הן , משתתפת ותורמת להליך השיפוטי רוב השופטים סבורים כי אישיות השופט אכן. המתנתק

ההסכמה עם קביעה זו רבה יותר ככל שמדובר בשאלה יותר . בצורה מודעת והן בצורה לא מודעת

  .מתגלים יותר פערים בין השופטים, ככל שהנושא קונקרטי יותר, תיאורטית או היפותטית

  

  התמודדות עם קונפליקט –דין וצדק : 'טמוקד עניין 

פט במקרים בהם קיימת התנגשות בין החלטה נכונה על פי דין ובין תחושת כיצד מתמודד השו

  ?הצדק שלו

יש הסוברים כי החוק הוא המלך וכי בכל מקרה על "השאלה שהוצגה לשופטים הייתה 

אחרים נותנים עליונות לשיקול הדעת ולעצמאות השיפוטית ככלים . השופט ללכת לפי החוק הכתוב

  "?מהי דעתך בנידון.לשם שירות הצדק והעדפתו על פני החוק, להניתנים לשופט במשפט המקוב

  :להלן 21התפלגות התוצאות נתונה בטבלה 

  

 כיצד ראוי לנהוג כשחוק וצדק מתנגשים: 62טבלה 

 57.3% 43 החוק גובר - במתח בין חוק לצדק 
 17.3% 13 החוק קובע אך יש בו מספיק גמישות

 16.0% 12 תאפשר לקיים צדק תחת החוק בעזרת פרשנו
 9.3% 7 הצדק צריך לגבור

  

בשבועתו זו מקבל . החוק מחייב את השופט ובשבועתו מצהיר השופט אמונים למדינה ולחוקיה

יש מי הדוחים בכלל את האפשרות , בין אלו המקבלים את עליונות החוק. השופט את עליונות החוק

החוק לא יכול לא להיות צודק ולכן החוק  ..." :כך למשל מגן. או שחוק יהיה בלתי צודק, שחוק וצדק יתנגשו

אנחנו נשבענו לשמור . שופט צריך לשפוט לפי החוק והחוקים צריכים להיות צודקים... : " משיח או ". תמיד קובע

אולם בדרך כלל ". החוק והצדק הן מילים נרדפות, האמת.  אמונים לחוק כשקבלנו את כתב ההסמכה לשיפוט

אחד הדברים הראשונים . אין ברירה החוק קובע "...: למשל נחמן. ליקט לא מוכחשתאפשרות קיומו של קונפ

אתה חייב לפעול על פי .. לא תמיד הם הולכים בד בבד. שאתה לומד במשפטים זה שצדק הוא לא חוק וחוק אינו צדק

יש המצביעים על ". תן ענישה לא משמעותית. בבקשה, אם יש לך על פי החוק רשות ללכת יותר בכוון הצדק. החוק

צדק שלך הוא . צדק זה דבר סובייקטיבי לגמרי! אני לא יודע מה זה צדק"... : סובייקטיביות הצדק למשל רחמים

יש , יש חמלה, יש התחשבות, יש רחמים. יש אצלי חוק ויש אצלי אמות מידה. אצלי אין דבר כזה שנקרא צדק. לא צדק שלי
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ועל חוסר ". אצלי זה לא צודק בשום מקרה, קאידה לפוצץ בתים זה צודקאצל אל ? אבל צדק. יש רצון לשקם, הבנה

השופטים הטוענים לעליונות החוק יוצאים ידי חובת . אפשרות להגיע לאחידות בשפיטה על פי צדק

או בהערה , "גזירת המחוקק היא"או " חזקה עלי מצוות המחוקק"תחושת הצדק באמירות כמו 

  :ן מסכם עמדה זו באומרוששו. למחוקק על חוסר הצדק בחוק

אבל . קרה שישבנו בדין וראינו שנעשה עוול לנאשם. אתה לא יכול לעבור על החוק. זה סמנטיקה"... 

יש לשופט כל כך . בכל מקרה אי אפשר ללכת נגד החוק. לפעמים אפשר למצוא פתרונות במסגרת החוק

אבל . בתחושת הצדק - להיות חדור  וכל שופט צריך -אם הוא חדור . הרבה כוח בפרשנות של בית המשפט

המותר . מה יעשה דיין כשהוא ניתקל בהוראת חוק שאין הדעת סובלתה"לפעמים כמו שאמר השופט זילברג 

אי אפשר לעוות את החוק צריך לעשות כל שניתן "  יבוא הדיין ויכלה את כוסיו, לא? לו לעוות את הכתוב

 ".במסגרתו

מצליחה לעשות צדק , נם הצהרתית את עליונות החוקהמקבלת אמ, קבוצה לא מבוטלת, ואכן

בעת , "ייקוב הדין את ההר"ולעיתים אפילו אצל אותם המצהירים כי . בעזרת להטוטנות משפטית

כמו על ידי ענישה לא , הם מנסים לפתור אותה במסגרת החוק, שעולה תוצאה לא צודקת

ם אולי מניפולציות משפטיות כמו פנייה לתביעה לשנות את כתב התביעה ולעיתי, משמעותית

אני חושב שצדק וחוק לא צריכים להתנגש משום "... : אומר על כך פינחס . המתאפשרות במסגרת החוק

בפסקי דין ישנים תמצא את ההערה קצרה ידנו . בעיקר מבית מדרשו של ברק, שהיום יש חופש פרשני כזה לשופטים

והשופט העליון ". אין בעיה, יכול לעשות צדק, רוצה לעשות צדקמי ש. היום לא קצרה ידנו. מלהתמודד עם צו החוק

אתה לא יכול לעשות רק לפי הצדק אם זה  מנותק . ל אומרים המתרגם פסוק כצורתו אינו אלא בדאי"חז, תראה "...: יובל

ת על פי אבל לפעמים בהחלט צריך ללכ.  מהכתוב אבל אם אתה יכול את הצדק לדחוס עם כף נעליים תבוא עליך הברכה

  ". תבוא עליך הברכה, אם אתה יכול להכניס את צדק כך שהחוק לא יצעק...צדק

קבוצה מצומצמת הצהירה בגלוי כי במקרים בהם החלטה המתחייבת מהחוק תהיה בלתי 

  :אורי למשל אומר. הם ילכו על פי תחושת הצדק שלהם, חוקית

ברק כותב שכשיש פער . חוסר אומץ לב שיפוטישופטים שאצלם ייקוב הדין את ההר זו שגיאה חמורה ו "... 

היה מי שאמר . זהו דבר טיפשי לגמרי -צריך להשליט את ההיגיון על האינטואיציה , בין האינטואיציה וההיגיון

שמי שמנסה ללכת עם ההיגיון לבד או עם האינטואיציה לבד דומה לאדם הרואה בעין אחת שמנסה ללכת על 

הוא לקח את . הוא אומר בדיוק מה שאני אומר אבל מלביש את זה הפוך? מה הוא עשה למערכת. רגל אחת

הוא בעצם הולך כל הזמן עם האינטואיציה שלו ומתאים את ההיגיון . ההיגיון המשפטי ומתח אותו לאינסוף

מטריה נורמטיבית ועל מלוא כל , וזה מה שהוא עושה כשהוא מדבר על פרשנות תכליתית. לאינטואיציה

הוא מותח את .  מר בעצם שזה מה שהוא רוצה לעשות ומוצא את הפתרון בהגיון המשפטיהוא או. הארץ

אנשים הלומדים ממנו או מצטטים אותו עושים טעות כי ברק . ההיגיון המשפטי למקום שהוא רוצה להיות בו

ם בעצם אומר לתת להיגיון המשפטי להימתח בכוון הרצוי ויש שופטים ההולכים נגד מצפונם ונגד אמונת

אני לא יודע כמה באמת עושים את זה אבל להם את האומץ לומר אני אמצא את .  "ייקוב הדין את ההר"ב
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אין לי ספק שטעיתי בפסקי הדין שלי כמו . ההיגיון המשפטי ואמצא את הדרך שאיתה אני יכול להיות שלם

  ".שכולם טועים אבל לפחות הייתי שלם איתם

וזורקים את הכדור למגרשן " טעות שיפוטית מכוונת"מבצעים , מחליטים על פי צו מצפונם, אחרים 

הצדק צריך להיות העיקרון המוביל ואם יש התנגשות אני כאדם הייתי הולך "... : של ערכאות הערעור כמו רפאל

  :בדרך של סיכום טוען שרון".   אם זה לא יעמוד בערעור אני את שלי אמרתי, לפי עקרון הצדק

אני מחליט מה שאני חושב שצודק ומלביש עליו . שאגרנט הביא לנו ושאותה אימצתי אני חוזר לדוגמה "... 

אם זה מתנגש עם החוק בצורה שלא נתן ליישב .  ברור כל זמן שזה לא מתנגש לגמרי עם החוק. את החוק

כתב פעם שיש צדק . ל שהיה סגן נשיא או נשיא של המחוזי בתל אביב"ר לם ז"ד.  זה משהו אחר, את זה

  ".בית המשפט העליון ויש צדק של השופט לםשל 

אולם . בשל נוסח השאלה השיבו רוב השופטים כי יתנו עדיפות לחוק במצבי קונפליקט  

במסגרת החוק , נראה כי גם אלו יושפעו מתחושת הצדק הסובייקטיבי שלהם וינסו לפעול לאורה

יפעילו , וי להביא לאי צדקנראה כי במקרים שבהם החוק הפלילי עש. על פי תפיסתם -ומגבלותיו 

בתוספת פרשנות מרחיבה , רוב השופטים את החוק תוך ניצול החופש והגמישות הגלומים בו

כדי להביא לתוצאה , גם אם זו אינה עולה בקנה אחד עם החוק הכתוב" כוונת החקיקה"ושימוש ב

  . צודקת ככל האפשר על פי תחושתם

 

  שיפוטית) accountability( אחריותיות : ימוקד עניין 

  ?אחריותיות כשאר משרתי הציבור ונבחריו על עצמם האם מוכנים השופטים לקבל

  :אחריותיות נבחנה באמצעות שתי שאלות

קמו עמותות ") העמותה למשפט צדק בישראל" –כולל בישראל (במקומות שונים בעולם  •

ושאפשר יהיה ) הכמו כל ממלא משר(ששופטים יישאו באחריות אישית , הקוראות  בין השאר לכך

הפוך פסק דין בערכאות ערעור אינה (אם התרשלו התרשלות של ממש , לתבוע אותם בנזיקין

 ). מעידה על רשלנות

האם יש להקים בישראל בית משפט מיוחד בלתי תלוי שבו ניתן יהיה להביא קובלנות      •

עיוות , יתר על המידהעיכוב הליכים , מזג שיפוטי לא נאות, כנגד שופט בשל פגיעה עולבת בצדדים

כאשר לבית משפט כזה תהיה סמכות לנזוף . דין ושאר נושאים שאינם קשורים להליך השיפוטי עצמו

 ?בשופט

  :להלן 27התפלגות התשובות בטבלה 
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5472.00%על השופט להיות חסין לחלוטין 
2128.00%יש לאפשר לתבוע שופט בגין רשלנות

100.00%
אבל חלק מ-54 תומכי החסינות סבורים כי 

1324.10%המדינה צריכה לקבל אחריות שילוחית
1527.80%שופט רשלן צריך לעמוד לדין משמעתי 

ה אחוזים ב 2 השורות האחרונות מתייחסים ל54 התומכים בחסינות 

טבלה 27: האם שופט נושא באחריות לרשלנות?

  

אם , קרים של רשלנותאפילו במ, רובם המכריע של השופטים סבר כי אין לגעת בחסינות השיפוטית

שופטים יעבדו שכמו שיש "...: אורי". מתגוננת"משום שהדבר יפגע בשיקול הדעת ויגרום למשפטנות 

ואם משום שטעות שופט היא ברת תיקון ". אני לא חושב שזה נכון. רפואה מתגוננת יהיה משפט מתגונן

  : צפריר, באמצעות ערעור

רחק שבין טעות שבשיקול דעת ובין רשלנות הוא לא והמ. זו בעיה משום שכל שופט יכול לטעות"

אם . ולשמחתנו יש כלי הערעור וכל מקרה כפוף לערעור. אותו דבר שופט יכול לטעות בשיקול דעת....גדול

או שלא נתן הזדמנות מספקת . לכן יש ערעור -שופט התרשל בזה שלא הביא בחשבון ראיות שהיו בתיק 

בהליך הערעור אתה יכול לתקן לא רק טעויות של שיקול דעת אלא גם . רבשביל זה יש ערעו - להבאת ראיות 

  ". יש שופטים עצלנים אבל רוב השופטים הם לא כאלה. טעויות שהם בבחינת רשלנות

אני חושב שהדרך הנכונה לתקן עוולות כאלו זה דרך "...: יש שסברו כי רשלנות בנויה לתוך המערכת כמו דותן

אני מבפנים יכול גם להגיד לך שיש ערעור על פסק דין של . אין גבול לזה, הידיים של השופט אם תנסה לכבול את. חקיקה

אז אם תחליט לתבוע . שנים לא יודעים כלום, רק אחד קורא או חצי קורא את החומר, בית משפט שלום וזה מגיע למחוזי

 ".את השופטים לא יהיה סוף לזה

אם . לא מכוון שהשופט לא אשם, לדעתי זה יהיה הרס: "מו נוחכ, "השופטים יהיו בפחד"ועלו טענות ממין  

אז מסתבר שלא קרא את " לו היה להם עד כזה וכזה"למשל היה אצלנו שופט שכתב בפסק דין , אתה לא קראת

: עמינדב, "אנשים לא ירצו להתמנות"."אבל ששופט יהיה נתון לפחד.  הפרוטוקול כי העד הזה היה במשפט

, בפירוש לא: "חיזקיה, "העצמאות השיפוטית תפגע". "זה אנשים לא ירצו להתמנות לשפיטהאם יהיה מצב כ"...

, "הדבר יביא לפרץ של תביעות נגד שופטים וישתק את המערכת";  "זה יפגע בעצמאות השיפוטית

היה אז אם י. אבל הרשלנות היא מידת אנוש, לכאורה אנחנו רוצים שאף אחד לא יתרשל. יש כאן בעיה:. "אבשלום

מיד כשזה יחול תראה תביעות ? אז מי ישפוט, ואם יתחילו לנהל משפטים נגד שופטים ויפעילו משפטי סרק, לשופט ביטוח

  ". וברור שלא כולן מוצדקות. נגד כל השופטים בלי יוצא מן הכלל
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של  24כרבע היו מוכנים לקבל אחריות שילוחית. חציתם של המתנגדים היה מוכן לקבל פתרון חלקימ

ע ירושלים "בר(עמדה שקבלה תוקף של פסק דין מחוזי . כמקובל לגבי עובדי ציבור אחרים, ינההמד

  :למשל חנן אומר). 2315/00

אם . השופט צריך להיות חופשי לגמרי משיקולים אישיים. חס וחלילה שייקחו את החסינות של השופט"...  

ונניח שהתרשלתי ואני אדם ? שליך עלירגע איך זה מ –הוא יצטרך לשאול את עצמו לפני מתן פסק דין 

אבל אני בהחלט מסכים שהמדינה תישא . אני אתקן את ההתרשלות על ידי תיקון פסק הדין, שדואג לענייני

אני לא אומר שהניזוק לא צריך לקבל פיצוי אני רק אומר שאין להטיל את האחריות הנזיקית על . באחריות

  ". משפט העברי השופט אחראיב, זה אגב בניגוד להלכה היהודית. השופט

העשבים "דרך שפיטה מנהלית וסילוק , כרבע נוספים סבורים כי הפתרון צריך לבוא באורח מערכתי 

לדעתו . שפיטה מנהלית נעשית כמובן בחשאי ואינה מובאת לידיעת הציבור.  מהמערכת" השופטים

  : של הראל

הכרעות חשובות או קיצוניות משום שהוא יחשוב אני חושב שזו גישה לא נכונה כי השופט יהסס לתת  ..." 

אולם אם לא מדובר בהחלטה השיפוטית כמו מי שעיכב החלטה במשך . כ פגם בהחלטה"שמישהו ימצא אח

לזה יש  –וגרם בכך נזק לזוכה , שלוש שנים לאחר שפסק הדין נחתם על ידי שני השופטים האחרים במותב

זה נכון שיש בעיה בכך שברק נותן הגנה טוטאלית לכל . תאחריות משמעתית וצריך לסלק אותו מהמערכ

כאילו שכולם . גם אם אינם ראויים לשמש בשפיטה, השופטים ומונע ככל יכולתו הוצאת שופטים מהמערכת

  ". בסדר

  :כמו רחמים. מיעוטם של השופטים מוכן ששופטים רשלנים יעמדו לדין ויישאו באחריות

וכשהפסקתי להיות . כשופט גמרתי את העניין. ת אישית לכל מה שאני עושהכעורך דין אני נושא באחריו .".. 

כשופט אני יכול לעשות . כל פשלה שאני עושה ואפילו פשלה קטנה אני יכול להיתבע לדין, שופט חטפתי שוק

אבל לגשת לערעור זה דבר שקשה . נחמתי את עצמי שעל שופט יש ערעור. פשלה ענקית ולא יעשו לי כלום

  ". ונגרמים נזקים. ם המשוכה והנזקים ששופט יכול לגרום הם הרבה יותר גדוליםלהרים א

נוטים , בהן שופט אינו חסין מפני רשלנות, ל"שופטים שנחשפו להכרות קרובה יותר עם מערכות בחו

  :למרות חשש והסתייגויות כמו כרמל, לתמוך בשיטה

אני חושבת ששופט צריך להיות . ן עם השופטבצרפת אתה תובע את המדינה והיא יכולה לבוא חשבו"...   

איך שופט יכול ? מה קורה עם פסק דין שערכאות הערעור כותבות עליו שאין לו ידיים ורגליים. מאד זהיר

. אני לא רואה שהמערכת מתחשבת בכמות הערעורים ותוצאותיהם? לכתוב פסק דין כשהחרב מעל לראשו

יצור עומס מיותר על המערכת כי כל אחד שיפסיד בתיק יגיש  זה גם . לא לגבי קידום ולא לגבי שום דבר

זה אולי משרת את . זה יביא לכל תיק שהתגלגל שלוש ערכאות עוד שלוש ערכאות -תלונה על רשלנות

יכול להיות שבמקרים קיצוניים שהייתה . תחושת הצדק של הציבור אבל להפעיל את זה לא נראה לי אפשרי

                                                        
נוהל מקובל בשירות . מקבל עליו אחריות בגין נזק שגרם שלוחו) במקרה זה המדינה(אחריות שילוחית כאשר צד שלישי  24

  המדינה



 
103 

 

. אבל זהו ללא ספק רעיון קשה לביצוע, כללית זה לא נראה לי רעיון רע. ך לאפשררשלנות קיצונית כן היה צרי

  ".שיכתוב את זה ויעביר להנהלת בתי המשפט, אולי אם בית המשפט לערעורים רואה רשלנות

  :או דוד 

שמעתי קצת על מה שהולך במדינות  אחרות בתחום , יש ספר של אבניאלי שניהלה השתלמות בנושא"...  

האם אתה צריך לחשוף את השופט עצמו על רשלנות או שמא יש אחריות שילוחית ואז , ה עניין רחבז. הזה

זה נשמע  יותר . אתה תובע את המערכת והיא שתחליט אם היא רוצה לבוא חשבון עם השופט המסוים

 קשה לי להגיד משום שרשלנות בשיפוט צריכה להיות מאד בולטת מאד ברורה כדי שאפשר יהיה. מאוזן

אני לא בטוח שחשיפה של השופט לתביעות אישיות ] אבל[, אני לא שולל אחריות ציבורית. לטעון רשלנות

ופה יהיו שופטים שכל ימיהם יבלו . יהיה פתרון כי מה שמתאים למדינה אחת לא בהכרח מתאים לאחרת

  ". בהתמודדות עם תביעות רשלנות

מהווה , המנהל את המשפט בדרך לקויה, כל השופטים במחקר הסכימו כי שופט רע מזג ועולב

חוק נציב תלונות הציבור "בתקופת הראיונות נחקק . בעיה למערכת ויש לטפל בו בדרך זו או אחרת

נכנסה נציבת התלונות על  1/10/2003 -וב, או חוק האומבודסמן"  2002-ב "התשס, על שופטים

כך . ה בכוחו לתקן את המעוותסברו כי מוסד ז) 60% – 45(ורוב השופטים . השופטים לתפקידה

אני חושב שעצם המינוי של אומבודסמן הוא שיפור גדול לגבי מערכת שלא הייתה מכוסה לגמרי על ידי : "אלירם

זהו פורום מתאים אבל ברור שצריכה . קיים דבר כזה וטוב שקיים בדמות נציבת קבילות הציבור"... : וגם עלי". ביקורת

היו   ". אם המערכת תמשיך לחפות על עצמה לי זה לא נראה. החקיקה מתקדמת בכוון הזהכל . לחול עליו חובת שקיפות

והיום גם יצרו את הפונקציה של נציב ..." : ברוך. אמנם הסתייגויות כמו נגד מינוי איש המערכת לנציב

, אומבודסמןשל ה" שיניים"וטענות כנגד חוסר ה". למרות שהיה עדיף שזה יהיה מישהו חיצוני למערכת, קבילות

צריך שהאומבודסמן יכול להדיח שופט או ליזום הליכים בכוון . אומבודסמן בלי סמכויות זה שחרור של קיטור: "צפריר

: ישעי, היו מי שסברו כי על הדוחות להיות שקופים". ברור שההליכים היום הם ארוכים ומסורבלים מידי. הזה

הברור והפרסום . היה רצוי שיתנו לה שיניים. שזה ממלא את התפקיד נראה לי. הקימו עכשיו את מוסד האומבודסמן"... 

"... : הושע, ואחרים העדיפו את החשאיות והצנעה". יכולים למלא תפקיד לא פחות טוב מבית דין משמעתי

  ".יש אומבודסמן והכול צריך להיעשות בצנעה ובתוך הבית. אסור לחשוף את השופט ללחצים  כאלה

. כפי שנוסחה השאלה, קרב השופטים היה מוכן לקבל בית דין ממשב) 12%( 9מיעוט בן 

. בהחלט יש מקום שיקום גוף שידע להעמיד שופט על מקומו ועם כוח להסיק מסקנות רציניות"... : גדליה למשל אומר

סברו כי השיטות הקיימות של בית ) 28% – 21(כל היתר " . צריך משהו יותר חזק, לא מספיק אומבודסמן

לדברי . אלא שיש להפעילן בצורה יעילה יותר, מעתי או של הדחה בלתי פורמאלית מספיקותדין מש

  :טנא
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אם . אז צריך לקיים אותם, הליכים משמעתיים נגד שופטים אם הם לא מתקיימים במקרים המתאימים"... 

ל שופטים אני בשום אופן לא יכול לקבל שטריבונל ש. הם לא מתקיימים הם לא סיבה להקים טריבונל אחר

אני הייתי מסתפק בקיום מנגנון יעיל שיבטיח קיומם של הליכים . ... לא יכול לתת את דעתו על מזג שיפוטי

אבל זה הליך שצריך להיות סגור אין כל . כרגע אני מסכים שהוא לא מתקיים. משמעתיים במקרים הראויים

בכלל להליכים משמעתיים של בית דין הליכים משמעתיים של שופטים לא נוגעים . סיבה שההליך יהיה פתוח

זה . מפני שהם עלולים לחדור למהלכים האינטימיים ביותר בזיקה לעניין מסוים. משמעתי לעובדי המדינה

  ".לא צריך לשכנע אותי בפומביות של הליכים אחרים. מאד מסוכן

  :וסלע מסביר 

הוא לא . ל להביא להפסקת כהונתולפעמים אתה גורם לשופט לפרוש כי זוהי הדרך היחידה שאתה יכו"... 

לחוק יסוד השפיטה שמאפשר לך  7לא תעמיד אותו למשפט וגם לא תפעיל את סעיף , עבר עבירה פלילית

 7צריך להביא ראיות והצבעה של , זה הליך מורכב. לפטר שופט בלי משפט משום שאינו מתאים לתפקידו

אבל לפעמים . זה לא מציאותי. ו נגדו בהיותו שופטחברי הוועדה למינוי שופטים ולזמן עדים שיעיד 9מתוך 

היו כאלו שאמרו ... אומר קבלתי אינפורמציה כזו וכזו, אתה קורא לו, קורה שאתה רואה שבן אדם לא טוב

   ."הוא לא יהיה שופט יותר, אז מה אני צריך לפרסם ברבים, שזה לא נכון והיו שקבלו את זה ונפרדנו בידידות

רוב השופטים אינם רוצים לשאת באחריות ישירה , פה אחדלמרות שאין הסכמה   

הם רואים באחריותיות סתירה לעצמאות השיפוטית ומעדיפים להנציח את , למעשיהם ולמחדליהם

  .המצב הקיים

 

  ודאות -קבלת החלטות במצבי אי: א"ימוקד עניין 

  ?הודאות המאפיינים את ההליך המשפטי-כיצד מתקבלות החלטות במצבי אי

כי , שנתמכה במחקרי טברסקי וכהנמן  גורסת) Simon,1957(ית הרציונאליות המוגבלתתיאור

כדי . כללי אצבע וסטריאוטיפים, לדעות קדומות, במצבי אי ודאות עשוי המחליט לפנות להרגלי עבר

  :שאלותשתי נשאלו השופטים , לעורר תגובות החושפות דעות קדומות

ם מכך שלעיתים הקורבן מביאה על עצמה את נובעי, האם הפערים בענישת עברייני מין •

  ? התקיפה בשל התנהגות מתירנית או בשל פרובוקציה מצידה

  ?מהן לדעתך הסיבות העיקריות  לעבריינות אלימה •

) 5612/92פ "ע(במידה רבה בעקבות פרשת שמרת , 1993חוקי האונס בישראל שונו בשנת 

הבועל אישה שלא בהסכמתה "במילים " צונההבועל אישה בניגוד לר"בניסוח החוק הוחלפו המילים 

הכוונה הייתה שעל האישה להביע הסכמה מפורשת ולא ". ושאינה אשתו"ובוטל התנאי " החופשית

. כמקובל בחוק האמריקני, התיקון לחוק לא הבחין בדרגות שונות של אונס. מוסקת מאי התנגדותה
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טים כיהנו בתקופת פרשת שמרת כל השופ. החקיקה לוותה בפרסום רב בציבור ובקרב השופטים

כוונת . כיהנו גם לאחר כניסת החוק לתוקפו) 92%(מהם  69, והכירו את עמדת הנשיא שמגר

, לא עוד התנגדות האישה בדיעבד מעידה על חוסר רצונה לקיים יחסים, המחוקק הייתה ברורה

וק לא מנה הח. הינו אונס, לפיכך קיום יחסים ללא הסכמה. אלא נדרשת הסכמה ברורה מראש

או לבוש לא צנוע  אינטימיים יחסי קרבה ומגעים, נסיבות מקלות כמו התנהגות מקרבת של האישה

  :היא כדלהלן 25עמדת השופטים בשאלת תרומת הקורבן.  והתנהגות פרועה מצידה

 ?"תרומת הקורבן"האם קיימת  –בעבירות מין : 28טבלה 

 80.0% 60 כן
 18.7% 14 לא 

  1.3% 1 אין דעה

  

במקרים רבים זה נכון וזה צריך  "...: כמו גדליה, "תרומת הקורבן"רוב השופטים מקבלים את קיומה של 

לא מתקבל על הדעת לתת אותו עונש למי שתקף אישה תמימה ברחוב ולמי שאונס אישה . לשמש כעילה להקלה בדין

  :וגם גרשון, "המתנהגת בצורה פרובוקטיבית או מתירנית כלפיו

אצלי . וי כמובן בכל שופט וכיצד הוא תופס את העניין של כשאת אומרת לא למה את מתכוונתזה תל"....  

זה עשוי להשפיע לא . הייתי בודק עד כמה התנהגותה תרמה לחוסר הבהירות ועד כמה היא שידרה הזמנה

ה הנה המקרה של הבחורה שהלכ. אבל כמובן צריך להיזהר מאד. רק על מידת העונש אלא גם על ההרשעה

  ". ?מה היה לה לעשות במקום הזה, עם מישהו לשירותים

כן המתירנות של היום ": מתן כמו .יש המאשימים את התרבות המודרנית ואת הפיתויים שהיא מספקת 

נכנסת למיטה , מתפשטת, בחורה יוצאת עם בחור וחוזרת לחדר איתו. הלבוש וחוסר הגבולות הם המביאים את העבירה

אני . מה היא חושב שהבחור זה כמו טייפ שלוחצים על כפתור והעסק נגמר!. ואז היא אומרת לא מתגפפת וכמעט שחודר

בהרבה מקרים התנהגות הקורבן היא שמביאה עליה את ": או הוד" יודע שהחוק אומר אחרת אבל לי זה נראה לא סביר

יש הרואים בהתנהגות ". אחרונהבגלל התנהגויות מסוימות של בחורות צעירות שיעורי האונס עלו בתקופה ה. האונס

  : אומר אחיטוב. בעגה המשפטית" קנטור"הנערה גורם של פרובוקציה או 

אם בחור יוצא עם בחורה ומביא אותה הביתה . כגודל הקנטור ככה גודל ההתחשבות, אבל, כעיקרון לא"...

אבל . ן ומעבר לזה לאאז ברור שזכותה להגיד עד כא –ושותים ונעשים חופשיים והיא מתפשטת ועושה הכול 

להתעלם מזה זה לא . מאותם גורמים שהביאו אותו לעשות מה שעשה. להתעלם מזה לחלוטין אי אפשר

זה להתעלם , להתעלם מזה. כגודל הפיתוי כך גודל ההקלה בעונש - צריכה  להיות איזושהי קורלציה, צודק

  ". הענישה תהיה שונה. מהאופי האנושי של האדם

אבל אין לי ספק שלעיתים "...: לפי תפיסתו של פרץ. ט הרשלנות המיוחסת לקורבןכמו כן קיים אלמנ

זה כמו שאדם הולך בלילה באזור . קרובות הקורבן כביכול אשמה לא פחות מהתוקף משום שהיא יוצרת את הסיטואציה

                                                        
בדרך שאינה בהכרח תואמת את כוונת , מעשה או מחדל של הקורבן המתפרש על ידי התוקף  –תרומת הקורבן  25

    .שתייה מרובה או פלירט חסר משמעות, כמו לבוש פרובוקטיבי. כהזמנה או סיוע לתקיפתה, בןהקור
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ן עקרוני השופט שופט ובאופ. משום שידע שהאזור מסוכן, מי ששודד אותו הוא פושע אבל גם לאותו אדם יש תרומה. פשע

-באופן כללי קיימת תחושה שאצל גבר יש נקודת אל".  לאור הנסיבות והתנהגות הקורבן יכולה לבוא בשיקול

אני בהחלט מאמין "....: מסביר דקל. רציונאלית ומעבר לנקודה זו התנהגותו היא מעבר לשליטה, חזור

ין את המניעים של התוקף משום שזה הטבע האנושי ולא ולכן השופט צריך להב. שהקורבן מביאה על עצמה את התקיפה

התנהגות הקורבן יכולה בהחלט להוות קנטור אפילו שלא . כל אדם יכול לשלוט בדחפיו במידה שווה בעת שהוא מקונטר

כמובן שיש מקרה שבו מישהי מסכימה ליחסים קצת מעבר למשחק המקדים ופתאום "...: ומוסיף שרון  ."התכוונה

יש גם מי ".  וההוא כבר מזמן עבר את השלב שהוא כבר יכול לשלוט בעצמו. י אומרת עד פה ומפה לאברגע הקריט

הבעיה שלנו זה " : דותן למשל גורס". שאינה אשתו"שמתקומם נגד נוסח החוק והסרת התנאי המקל 

א קלה מידי למי שכפה הענישה הי. הבעיה היא שהחקיקה היא לא בסדר. לא הנימוק החוקי אם זה ברצונה או לא ברצונה

זה לא , אבל אם אשתו של גבר אומרת לו פתאום לא. אם היו עונשים קשים לא היו הרבה עבירות כאלה. עצמו על אישה

   26date rape: ודורון מסכים ומרחיב את ההסתייגות גם לגבי  ". יכול להיות אונס

י מין והיא אומרת לא והוא מתחיל לעומת זה בעל ואישה נכנסים למיטה והוא מבקש לקיים איתה יחס"...

אז אתה חושב שאפשר להטיל בשני . תעשה מה שאתה רוצה, לשלוח ידיים ובסוף היא מחליטה במקום לריב

במקרה של האישה אחרי יום או שבוע לכל היותר . גם הפגיעה בקורבן היא שונה. המקרים את אותו עונש

כשהם . זה מסגרת אחרת. סוף הוא עושה לה בכוחכן רוצה לא רוצה וב, או חבר וחברה. היא שכחה מזה

   ".אתה באיזשהו מקום מתחשב בזה. קודם קיימו כבר יחסים והיא לא אבדה את הבתולין באותו אירוע

כי נשים  )1999, יחייא-בוגוש ודון(מסויים  ביסוס מחקרי שיש לה גם ,מקובלת נשמעה גם דעה 

אם משום שאינן מסוגלות לראות , עברייני מין בדינם של ,ריםיותר משופטים גב שופטות מקלות

מפעילות מגנון ואם משום ש .עצמן במצבים כאלו ואינן יכולות להבין או להזדהות עם קורבן האונס

דהיינו תרומת ( בדרך של הטלת חלק מהאחריות עליו, הגנתי המרחיק אותן מהזדהות עם הקורבן

כשאנחנו ישבנו במותב פשעים חמורים הכנסנו לאנסים ואילו שופטות נשים נטו להקל לגבי  ..".: מספר הדר .)הקורבן

נתקלתי אגב בתופעה שנשים דווקא מקלות עם עברייני ...": וגם פינחס ששירת במחוז אחר מסכים. .."אנסים

  ". מין

ת הגישה לא אני לא מקבל א. .".: כל מייצג סלעוכל מאת הקבוצה השוללת את תרומת הקורבן 

החוק הגדיר בברור כי יש . אבל חובת לימוד השפה היא על היזם, יכול להיות שלפעמים יש חוסר קומוניקציה ברורה, הזו

בארי מוסיף  ."על אחת כמה וכמה שיש להבהיר אותה, ואם הסיטואציה עמומה, לקבל את הסכמת האישה לקיום יחסים

  : ומדגיש את השינויים התרבותיים

אני לא מסכים שמישהי תיאנס כי הסכימה לבוא לשתות . זה מרגיז אותי. לא מקבל, את זה לא מקבל"... 

נכון שזה החוק למניעת הורמונים מיניים אבל זכותה של אישה ללכת איך . לא בא בחשבון. אצלך כוס קפה

ישה א, בעבר, בתרבות המזרח למשל. שהיא רוצה וכמה שהיא רוצה ואני לא מוכן לקבל שזו הגנה לנאשם

                                                        
 date rape רוב מקרי האונס הם מסוג ה. במהלך פגישה רומנטית או אחרת –אונס על ידי מכר  26
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גם אני . היום זה כבר לא... אוי לאישה שרקדה, אוי לאישה שעשנה ברחוב. שעישנה ברחוב נחשבה זונה

אבל בשום פנים ואופן לא הייתי מקבל . היום אני חושב אחרת. בצעירותי חשבתי שאישה שהולכת חשופה

   ".את זה כהגנה

. זו דעה כל כך שוביניסטית"...: רבןואביב היה היחיד שהתייחס לטראומה ולנזקים הנפשיים שנגרמו לקו

לדעתי השיקול של הנזק לקורבן צריך .  אפילו אם מה שעשתה נראה פרובוקטיבי, הנזק שנגרם לקורבן הוא כל כך גדול

  ".להנחות את השופט ולא נסיבות מקלות שנובעות מהתנהגות מתירה מידי מצידה

 27מפורטת בטבלה , מההתפלגות עמדות השופטים בדבר מקורה של העבריינות האלי

רוב . משום שהיו שופטים שנתנו יותר מתשובה אחת 75- מספר התשובות אינו מסתכם ל. להלן

תלו את מקור העבריינות האלימה באחד או יותר גורמי סביבה שונים ) 69.3% – 52(המשתתפים 

חוסר "התשובה השכיחה התייחסה ל.  שחלקם תלויים זה בזה וחלקם שמות נרדפים לאותה תופעה

הדברים לא נאמרו במפורש אבל לתחושתי הכוונה הייתה בעיקר לחוסר חינוך למשמעת ". חינוך

אלימות אפשר לבלום דרך חינוך וטיפול אם עושים את זה בזמן . אלימות לא נולדה ביום אחד"...: כמו יגל, בגיל הרך

לגביו מציין , המדינהאם בשל מצבה הביטחוני של , היו שייחסו אלימות לחברה בכללה".  המתאים

בפוליטיקה במצב הביטחוני , בצבא, זה יראה אולי כדבר שבלוני אבל זו השלכה של האלימות אצלנו במדינה ."..: הראל

  ".זה מחלחל לתוך ישראל זה לא נשאר רק שם. והשירות בשטחים

  :כללית בחברההעבור זרחיה מדובר באלימות 

יש אלימות של בעלי . יש אלימות של אנאלפביתים. של מחונכיםיש אלימות . תראה החברה כולה אלימה"... 

אז מה ההבדל בין ? אז אין אלימות, יש מקומות שבהם כולם משכילים. מעמד ויש אלימות של חסרי מעמד

אם אני מוכן לקלל את בעל החנות שלא רצה להחזיר לי . אלימות גופנית או אלימות מילולית אז מה ההבדל

, אנחנו במלחמות ובמאבקים אחד עם השני, כל העולם בלחץ. הסיבות כמעט ידועות. תזה לא אלימו –עודף 

  ".  אנחנו במאבקים על מצב כלכלי והמאבקים הללו מכניסים אותנו למתחים, אנחנו במאבקים על מעמד

התברר בשנים האחרונות ויש המייחסים עבריינות , הקשר בין אלימות במשפחה לאלימות בכלל

חיקוי של בני , הבית, אני חושב שיש פה כמה גורמים. זה פסיכולוגיה"...: כך אלירם. האלימהאלימה למשפחה 

הכנסת , ביקור בבית הספר, אי הקפדה על חינוך. אב שיכור או משתמש בסמים או אימא ואחים, הבית אבא מכה

שבהם האבא הוא למעלה  למשל כאלה. וגם התחברות עם חבורות רחוב וגם תרבויות שבהם אלימות מתבקשת. שיעורים

כולל בתוכו רבים , מצב של דיסאורגניזציה חברתית". זה תמיד בסדר, ומה שהוא אומר או עושה

: ואהוד" חוסר משמעת וחוסר כבוד לסמכות, תרבות רעה, סביבה רעה"... : מתן. מהתיאורים שהובאו למעלה

" סוציאליזציה"לק השתמשו במילה ח". זה בדרך כלל בתים הרוסים ללא משמעת הורים וסביבה רעה"... 

, תת תרבות אלימה והזדהות עם ערכיה". חינוך"והתכוונו במידה רבה למה שהתכוונו אלו שאמרו 

חינוך , שכבות מסוימות. קשה לי להגיד"...: ניסח זאת יגאל. 60-אף היא תיאוריה קרימינולוגית משנות ה



 
108 

 

. כי בדרך אחרת זה לא מסתדר, פותרים סכסוכים בדך אלימההמקומות בהם . הסביבה שהוא גדל בה, ותרבות מסוימים

אם . הרקע הסוציואקונומי"...: יקיר. יש שקשרו אלימות לעוני". יש מקומות שבהם אם אתה לא אלים אתה לא גבר

החברה צריכה גם לטובתה וגם לטובתם למנוע . אנשים יקבלו רמת חיים סבירה אז מעטים יבחרו בדרך של הפשע כפתרון

צות של מצוקה כי זה גם בשל הפגיעה בכבוד האדם וגם בשל הפגיעה בשכבות המבוססות יותר שנפגעות קבו

  .רק אחד התייחס למשבר ההגירה כגורם להתגברות פשיעה". מהעבריינות

מספר שופטים העבירו את התשובה למגרש המשפטי ונמקו את האלימות כתגובה 

אבל באופן פרטי אני לא , אני מסוגל להבין קנטורים כן.. . ":שיאבי. בשפת המשפטנים" קנטור"לפרובוקציה או 

: או דקל, "אני צריך להבין את האחר שרוצה לרצוח. אבל זה עניין פרטי. רואה שום קנטור שיכול היה לגרום לי לרצוח

יותר נכון את  בהרבה מקרים צריך להביא בחשבון את התגובה של הצד השני או. זה עניין של אופי ושל טיבו של אדם"...

. זה יותר בתחום הפסיכולוגי"...: אחרים ניסו לתת הסברים פסיכולוגיים כמו הדר". הקנטור שהביא לאלימות

חוסר רצון להשלים עם .  חוסר סובלנות, רצון להשיג סיפוקים מיד ועכשיו. יצר האדם רע מנעוריו. זה יתר מתח בחיים

הסיבה העיקרית היא שהם "...: וגם שובל" 'וכיוב, יץ החםהק, טמפרמנט, הדם עלה לו לראש. כללים בחברה

  ."פסיכופטים ובעלי יכולת מוגבלת לבטא את עצמם ולשחרר כעסים בדרך זו

  

 הסיבות לאלימות - 29בלה ט
 21.20%  14 חוסר חינוך  -סביבה
 18.20% 12 חברה אלימה  -סביבה
 16.70% 11 אלימות במשפחה  -סביבה
 12.10% 8  27ה חברתיתדיסאורגניזצי  -סביבה

 12.10% 8 סוציאליזציה   -סביבה
 12.10% 8 תת תרבות אלימה  -סביבה
 6.10% 4 עוני   -סביבה
 1.50% 1 משבר הגירה  -סביבה
 51.00% 66 כ"סה  -סביבה

 17.60% 18 מבנה נפשי מופרעות -פסיכולוגיה
 15.70% 16 גנטיקה - ביולוגיה 

 6.90% 7 פרובוקציה - נסיבות
 5.90% 6 חוסר משמעת ופיקוח -פיקוח
 2.90% 3 אין תשובה -אחר

  יש שנתנו יותר מתשובה אחת. התשובות שהתקבלו 182האחוזים מתייחסים ל                  

יש אנשים "...: למשל ידיד מסביר. בוצה לא קטנה ייחסה את הסיבות לאלימות ברקע ביולוגי גנטיק

וזאב מוסיף ". שום דבר לא יעזור להם גם לא חינוך וגם לא עונש, וא ינשוך אותךתיתן מכה לכלב ה, שהם כמו חיות

יש אנשים שהאלימות שלהם היא כתוצאה . יש אמסטף כזה. יש טיפוסים שנולדו אלימים. פה יש כמה סוגים:"...ומסכם

                                                        
בת שקישרה בין סבי 30- ה משנות  (Goode, 1994)התיאוריה האקולוגית של הפשע  של מושג מבית מדרשה 27

מרכזי הפשיעה הם אזורי מהגרים שבהם . שנועדו לפשע אין אנשים שנועדו לפשע אלא יש אזורים. מגורים לפשיעה
.  (Hagen, 1985:pp 26-28) והמשמעת הפיקוח, התפוררו המוסדות החברתיים ,במקביל להידרדרות אזורי מהגרים

  .הקהילה היא הדיסאורגניציה החברתית התפרקות
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, וא גדל באיזה סביבהאיפה ה, והדבר גם תלוי בחינוך של האדם. מפרובוקציה או פרובוקציה מתמשכת מצד האדם השני

  ".זה מורכב. אי אפשר לעשות שטנץ של כל הדברים האלה. אם אבא היה מכה את אימא והילדים או לא

סטריאוטיפים ומשתמשים במידע לא מושלם , מסתבר כי יש שופטים המגלים דעות קדומות

ים את נראה כי רוב השופטים מקבל, מתוך התשובות לשאלה בדבר תרומת הקורבן. בתשובותיהם

בניגוד לרוח  –תרומת הקורבן כשיקול ראוי להתייחסות בשאלת חומרת העבירה וחומרת הענישה 

  . ומתעלמים מסבלה של הקורבן והנזק הנפשי שנגרם לה, החקיקה והפסיקה ולשונם

  

  שיפוט ביחידות או בהרכב  : ב"מוקד עניין י

פשרת להם לבחון את האם השופטים מעדיפים דיון ביחידות או שמא ישיבה בהרכב המא

 :השופטים נשאלו? עמדותיהם מול אחרים ובכך לקבל משוב והפריה

האם ראוי היה לשמוע את כל המשפטים . בהנחה האוטופית כי אין מגבלות תקציב  •

  ?או שדי בשופט יחיד , הפליליים במותב של שלושה

שונים כמו מומחים בתחומים , כיצד היית מקבל את שיתופם של לא משפטנים במותב  •

  . כמו קרימינולוגים או פסיכולוגים בעבירות פליליות, בעת דיון

  .לעיל 30תשובות השופטים ביחס לקיום כל המשפטים הפליליים בהרכב נתונות בטבלה 

              

שופטי העליון
3242.70%5מותב של שלושה - עדיף תמיד

מותב של שלושה - עדיף רק 
במקרים מיוחדים

2229.30%1

2026.70%דן יחיד עדיף
11.30%אין דעה 

טבלה 30: האם רצוי לשמוע את כל המשפטים הפליליים בהרכב?
כלל השופטים

  

  

אתה לא לבד יש לך , כן בהחלט"... מתן , הן בשל היכולת להתייעץ. רוב השופטים מייחסים יתרון להרכב

הן בשל חלוקת האחריות ". וזה מקל במיוחד בשאלות העונש. עם מי להתייעץ במיוחד בנקודות שהן לא ברורות לך

  :כרמל, והגברת אמון הציבור

היו כמה תיקים מאד כבדים שנשמעו על ידי שופט יחיד ועכשיו שאני כבר לא שופט ואני , שאלה קשה".... 

מבחינת אמון הציבור יש העדפה . זה סיפור כבד מידי לשים על אדם אחדשומע מה אנשים אומרים ש

בעיקר משום שאין מושבעים אדם היה מעדיף שישמעו אותו . בצרפת באמת לרוב יושבים שלושה...לשלושה 

יש בכלל בעיה שבארץ יש דעות ...האחרים ירגיעו אותו, ואולי גם אם יש שופט שמשתולל בהרכב. יותר

למשל לימדו אותנו ששיטת המושבעים היא שיטה פסולה ואחרי . טודנטים למשפטיםשמנחיתים על הס

ב שמעו שאין לנו שיטת מושבעים הם שאלו איך יש "כשאנשים בארה. ב אני לא לגמרי בטוח"שביקרתי בארה
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היום כשאני , בהתחלת הקרירה לא היה לי ספק בתחושת הצדק של הציבור. לכם תחושת צדק של העם

  ".אני כבר לא כל כך בטוח, ובות הציבורשומעת את תג

  :בנימין, הן בשל יסודיות הדיון 

שופט מסוים יכול שלא לשים לב  . מלאכה שנעשית על ידי שלושה שופטים מעצם טיבה היא יותר יסודית"... 

. מובן ששלושה יעשו עבודה טובה יותר. לפרט מסוים שחברו יבחין בפרט זה ויפנה את תשומת ליבו אליו

שבעבר היו נידונים לפני דן יחיד כמו מקרי , אין ספק שהיום כבר יש יותר מקרים שמובאים לפני הרכב אבל

  ; ".זה לא אומר שמה שנעשה בעבר היה עיוות דין אבל אם יש אפשרות להרכב זה רצוי. אונס

ים את המקרה ככל שיש יותר אנשים ששומע. כן מותב של שלושה עדיף".... : הוד, ובשל צמצום הסיכוי לטעות

אני חושב , כן"...: איתי נתלה באילנות גבוהים כשהוא מנמק את תמיכתו בהרכב". הסכנה לטעות יורד

אז אם . עובדה שאפילו בית המשפט העליון משנה פסקי דין שלו כשהוא יושב בהרכב יותר רחב. שעדיף לשמוע בשלושה

 ".ן שהרכב רחב מלכתחילה יותר טובאז סימ, הם יכולים לשנות פסקי דין כשהם יושבים בהרכב רחב

אולם סוברת כי מטעמי יעילות וקיצור , קבוצה גדולה נוספת רואה את יתרונו של ההרכב  

אבישי . בהרכב –עדיף לקיים רק משפטים בהם הרשעה עשויה לגרור ענישה קשה , משך הדיון

  :אומר

זה . חברתו לשעבר עדי מהצווארקח למשל נער שתלש מ. זה  לפעמים מיותר אם מדובר בעבירה קלה"... 

בואו ? למה צריכים שלושה שופטים בתיק כזה. שוד וישבנו מותב של שלושה ושלחנו אותו לשירות המבחן

זה תלוי באופי . שנים אז ישב מותב של שלושה 10נסכים שאם התביעה תאמר שהיא תדרוש עונש של 

משפטים פעוטי ערך במובן החברתי . הדיןזה ישפיע על הקצב ועל עינוי . בסרבול של התיקים, התיקים

  ". זה יהיה תמיד יעיל יותר ומהיר יותר ששופט אחד ישב בתיק, הציבורי והאישי

זה יאריך את . אבל לא במקרי חטאים. רק בעבירות פשע ואולי מקרי עוונות קשים"...: בסגנון לקוני יותר מציין אביב

  :עדי מרחיב". המשפט בלי סיבה

דה שמצדיקה מותב של שלושה היא שהענישה תעשה לא על ידי הרגשה של אחד וזה הסיבה היחי"... 

עניינים פשוטים יכול לשמוע שופט אחד בדיוק .  פרט למקרה כזה זה בזבוז זמן. חשוב אולי בענישה קשה

ויש בזה יתרון " אין בית דין אלא של שלושה", יש יתרון מסוים כמו במשפט העברי. כמו בעניינים אזרחיים

יש שיטות בעולם , אבל בנוגע לענישה. אבל זה יתרון שכרוך בלוקסוס גדול ואין לנו אפשרות של לוקסוס כזה

שלפניו , כשזה מגיע לגזר הדין הוא מביא את זה לפני פורום יותר רחב, שחרף העובדה ששופט אחד שמע

בדרך כזאת העונש אינו . הזה כן שיטה טוב. מציג השופט את כל העניין ואז מתקיים דיון על העונש הראוי

כשמתלבטים יושבים עם , אין על זה שום איסור, גם היום שופטים מתייעצים. פרי התחושה של איש אחד

  ".חברים ומספרים את כל הסיפור ומציגים את הלבטים

במיוחד בשלבי הדיון וסובר כי על בתי הדין לערעורים מוטלת , מיעוטם של השופטים מעדיף דן יחיד

מספיק שופט אחד כשהערעור ישמע לפני , אני חושב שגם אם אין בעיית תקציב"... : כך הדר. ון הטעויותחובת תיק
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יש ". אם זה שניים נגד אחד אז בסופו של דבר אחד הכריע. למעשה גם שלושה זה שופט אחד. שלושה שופטים

שונא את המותבים של אני , לא בכלל לא"...: רחמים. הטוענים לעליית מתחים בינאישיים בדיון בהרכב

מאידך יש מי שסובר כי בהרכב פועל רק שופט ". בתוך השלושה נוצרים מתחים ויריבויות ומאבקי כוח. שלושה

בכלל גם במותב יש שופט . אני חושב שמספיק דן יחיד"...: ישעי, אחד ואילו האחרים פחות קשובים ופעילים

  ". תב מחליטים מראש מי יכתוב ואז הוא ערני יותר והוא המובילבדרך כלל במו. אחד שמוביל ולאו דווקא אב בית הדין

  :התפלגו הדעות כדלהלן, באשר לשיתופם של לא משפטנים

 ?משפטנים בהרכב- האם היית  מקבל שיתוף של לא: 31טבלה 

 62.7% 47 משפטנים- לא מקבל שיתוף של לא
 24.0% 18 משפטנים-מקבל שיתוף של לא
 12.0% 9 אבל רק מקצוענים,  םמשפטני- מקבל שיתוף  של לא

 1.3% 1 אין דעה

  

בסגנון בית הדין צבאי או בית הדין , משפטנים להרכב- מרבית השופטים מתנגדים לצירופם של לא

ואלו  , חלק חושב שמדובר בהכנסת מושבעים בדרך האחורית. הסיבות אינן אחידות. לעבודה

  :כך למשל טוען נחמן. ןניתנים למניפולציות והשפעות ששופט מקצועי חסין מה

אנשים שאינם . אלה מושכים לכוון זה ואלו מושכים לכוון אחר. ראיתי בבית הדין לעבודה. רע מאד"... 

שופט לא מקצועי לא יודע מתי יש בעיה .  אתה היית רוצה שינתח אותך רופא שאינו רופא מנתח. מקצוענים

הוא יכול לקבל עדויות ? התייחס לעדויות שמיעהאיך יכול שופט לא מקצועי ל. משפטית ואיך לפתור אותה

. זה  לא משפיע עליו.  זה נכנס מפה ויוצא משם, וכששופט מקצועי שומע.  שמיעה מכאן ועד הודעה חדשה

  " .לדעתי צריכים לשבת רק משפטנים

  :והדר אומר

ה עניין ז, זה מתאים לצבא ואולי לבית הדין לעבודה אבל לא למשפט פלילי, לא הייתי מקבל"... 

אתה הולך לבנות בית אתה לא תיקח . זה למעשה יצור כלאים של שיטת המושבעים ואני נגד. למקצוענים

זה נכון שמשפטן חושב .  אתה חולה תיקח רופא ולא מישהו מהרחוב. תיקח מהנדס, משהו מהרחוב

 by - מלך אבל שיטת המושבים נובעת מחוסר האמון בשופטים בתקופת ה. אחרת והוא לא האדם הסביר

his peers trial אני לא  - אצלנו יש יותר אמון במערכת המשפט ובשופטים . כי השופט הוא נציג הרשות

  ".  הייתי רוצה להישפט על ידי השכנים

אחרים סוברים כי זו ברכה לבטלה משום שהשופט המשפטן משפיע ומכוון את שופטי הצד ומביא 

אנשים עם יושר וכל . ישבתי בועדות ערר והיו שני נציגי ציבור, לא."..: מסביר למשל הושע. אותם לעשות כרצונו

רק פעם אחת היה מקרה . הייתי כותב את ההחלטה ואז מקריא להם, ואני הייתי מאד דיקטטורי. מה שאתה רוצה

  :וגיל מרחיב ומפרט". שמישהו הביע עמדת מיעוט

הייתי פעם יושב ראש . בל באזרחי זה לא עוזרא. בצבא זה כן עוזר כי שם יושבים קצינים. לדעתי מיותר"... 

. השופט בעצמו הוא גם פסיכולוג, לדעתי. והאנשים נרתעים מלהביע דעה. הרכב של בית דין לשכירות
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שופט שאינו . והפסיכולוגיה של השופטים היא מאד חשובה. כתוצאה מניסיונו הוא הופך גם לפסיכולוג

  ".  ה צודקלא יתרשם ולא יהי, פסיכולוג הוא לא יבין

אינם יודעים להסתכל על בעיה מנקודת מבט , משפטנים-לשופטים קשה במיוחד העובדה שהלא

דווקא החסר של משפטנות הוא קשה . לא הייתי מקבל את זה טוב:."...משפטנית ולטפל בה מזווית כזו ברוך

. למה זה אסור וזה מותר, ריש להדיוט יתרונות וחסרונות ולפעמים זה מאד קשה להסביר להם למה זה קשו. בהרכב

זה מכה בשביל השופט משום שהוא עובד בכלים משפטיים וזה יוצר קושי "...: או כרמל". במשפט פלילי זה קשה

  ".בתקשורת בניהם

: יונתן אומר. היה מוכן לקבל את שיתופם של הדיוטות, רק כשליש מאוכלוסיית הנשאלים  

אבל במהלך הזמן הוא מתרחק , נטען שהשופט יושב בתוך עמו. תרוםמכל מלמדי השכלתי ולכל אחד יש אפשרות ל"...

היה לי הרבה ניסיון "...: ובאותה רוח מציין טוביה, "מעמו וישיבה עם לא משפטנים יכולה לעזור לו לחזור למציאות

י מהם וכל כך הרבה למדת. בשטח הזה כי הייתי שופט בבית הדין הצבאי לערעורים ושם תמיד ישבתי עם לא משפטנים

".  כך שמסתבר שחוכמת חיים היא לא נחלתם של משפטנים בלבד. ולא רק בשטח מקצועי צבאי אלא גם חוכמת חיים

: בארי חולק על הטענה כי השופט המשפטן הוא הדומיננטי בדיון וכי שופטי הצד הם כחומר בידיו

ולא פעם הם . ושב במותב חושב בשכל ישרכי האיש הי... אני בעל ניסיון של בית דין לעבודה המותב עזר לי הרבה"...

  ". באזרחי לא. בעיקר בתחום הפלילי כי מזה אני פוחד, לכן אני בעד שיתוף... השפיעו על ההחלטה שלי

מסייג את הסכמתו לכך ששופטי הצד יהיו מקצוענים , חלק מאוכלוסיית המסכימים

כלכלה , יה במשפטים פלילייםסוציולוגיה ופסיכולוג, קרימינולוגיה, בתחומים רלבנטיים לדיון

אם היית אומר לי פסיכולוג . אני מאד שמח שלא עשו מושבעים אצלנו, לא"...  :ישעי. וחשבונאות בדיונים אזרחיים

עם הזמן שיניתי את דעתי אבל רק . אני לא החזקתי מהעניין של נציגי ציבור: "גרשון".או קרימינולוג לא הייתי מתנגד

בבית דין צבאי הם לא . יש בהם גם סכנה שהם יכולים להטות את שיקול הדעת שניתן לך. משנציגי ציבור מקצועיים מ

בעניינים אזרחיים לא . בפלילי חשוב ששלושה אנשי מקצוע ישבו יחד: "חגי.,"הם יצרו רק אילוזיה של צדק. עזרו בכלל

מה . ים מהשיטה הזאת בדין הפליליאני יודע שבגרמניה לא כל כך מרוצ. היה מזיק לשלב בהרכב מומחה לתחום הנידון

 ".ששופטי הצד אומרים אין לזה השפעה

חלק נוסף היה . מסתבר כי רוב השופטים היו מעדיפים לקיים דיונים פליליים בהרכב  

רוב השופטים לא היו , מאידך. בעיקר משיקולי יעילות וחסכון בזמן, עושה כן רק במקרים חמורים

ניתן , שאינם משפטנים ואם הם חשים צורך בידע מקצועי" זרים"מוכנים לקבל בין שורותיהם 

  . לדעתם לזמן עד מומחה או למנות מומחה מטעם בית המשפט
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  אמצעי תמיכה בשופט המחליטהגלימה כ: ג"מוקד עניין י

האם תפאורה ? משענות וכלים כדי לתמוך בהחלטותיהם, עד כמה נזקקים השופטים לאביזרים

לשון פנייה , חסינות, סמלי שלטון, במה מוגבהת, פט ניתנו מעמדלשו ?מתאימה עשויה לסייע

הגלימה . הוסיפה מערכת המשפט לעצמה את הגלימה על אלואולם . נימוס מיוחד ועוד, מיוחדת

האם לדעתך לבישת "השופטים נשאלו . אך אינה מופיעה בחוק השופטים, אמנם מחייבת עורכי דין

  "?ליוקרתה וליעילותה, מים למערכת המשפטתור) והדרת הטקס הנלווים לה(הגלימה 

במקרים רבים גילו השופטים לגלימה יחס . חלק מהשופטים נתן יותר מתשובה אחת

אולם היו , סובר ברמות התלהבות שונות כי לגלימה תרומה מסוימת) 31טבלה (רובם . אמביוולנטי

כשעוטה אותה , קייםובמיוחד את חדלותה ויכולתה להחמיר מצב , מי שהדגישו את הסכנות שבה

  .בעל אישיות לקויה

. התייחסה לכבוד שהגלימה מעניקה לבית המשפט) 28.2%(התשובה השכיחה ביותר 

אלא , לעיתים לשם העלמת ארציותו של השופט ושידור מסר כי לא אדם הוא היושב על כס המשפט

  :כך ירמיה). 2005,צבי-ראה רוזן(התגלמות השלטון 

אז , אחרת למה שיקבלו אותו, לב האנשים את האמונה שהשופט הוא משהו מיוחדכיוון שצריך לטעת ב"... 

בצורת הדיבור וגם בלבוש ליצור תדמית שתעזור לאדם לעכל שהוא , בפרוצדורה, כל החברות ניסו בבניינים

בימים עברו זה מאד עזר והצרמוניאליות הייתה הרבה . לא עם אדם מהשוק אלא  שזה הרופא של המשפט

הם , בימים שלנו שכל הפורמליזם על כל צורותיו גם מבחינת התוכן וגם מבחינת הצורה. דגשתיותר מו

אבל יש . באמריקה אין גלימות וזה פועל כהלכה. ספק אם יש צורך בזה, דברים שהולכים ועוברים מן העולם

הרי אין . ניכור ברור שהגלימה יוצרת. אז אין סיבה לשנות את זה רק אם מישהו חושב שאין בזה צורך. הרגל

יכול להיות שבמשמעות אחת זה יוצר ניכור אבל אולי . דבר שהוא במלואו מושלם ושאין לו מגוון משמעויות

כדי ליצור תחושה של הטלת משמעת . אתה צריך לדעת שאתה לא בא לפני חבר. הניכור הזה הוא טוב

הם קוראים יותר הם חושבים . ךאומרים לאדם יש לפניך קבוצת אנשים שקוראים לה שופטים והם לא כמו

השתרשה ? מה זה מפריע? אבל למה לשנות. כיום הרבה פחות. יודעים יותר ולכך עזר בעבר הלבוש, יותר

אם היא תשתנה או תימוג מעצמה אז בסדר אבל לבוא ולעשות . מסורת מסוימת אבל גם למסורת יש ערך

  " ?למה זה עוזר –שינויים 

  :וגם כרמל

אני חושבת שזה חשוב לצדדים וזה יוצר . שהגלימה נועדה להפוך את השופט ללא אישיאין לי ספק "... 

זה חלק מהדברים שבהתחלה היה . אני חושב שזה חלק מהמוסד? אחרת למה שישמעו בקולו. ריחוק מסוים

אבל צריך שיהיה משהו . זה בעצם לא משנה אם זה גלימה או לא. לי קשה ולקח לי זמן להתרגל אליהם

בארץ . הגלימה שייכת לעולם סגור אחר שלא שייך לחיי היומיום...י שיוצר את המוסדיות של הענייןפורמאל

בגישור . אין לנו תרבות של התנהגות במקומות מסוימים ולמה שתשמע לי אם אני לובש חולצה אדומה
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יות שאפשר במחשבה שנייה יכול לה. ובבוררות באים באמת  בלי גלימה ויכול להיות ששם זה דווקא תורם

  ".,היה לחיות בלי הגלימה

  

 ?האם הגלימה תורמת: 32טבלה 

 28.2% 35 מעניקה כבוד לבית המשפט
 19.4% 24 מקנה סמכות וסטאטוס

 13.7% 17  יוצרת דיסטאנס ריחוק וניכור
 12.1% 15 משרה אווירה טקסית של מכובדות 
 4.8% 6 משפרת התנהגות ומגביר משמעת

 3.2% 4 פטמעניקה אלמוניות לשו
 8.1% 10 משפרת שליטה

 1.6% 2 מכניסה את כולם לאווירה
 8.1% 10  הגלימה אינה מוסיפה

  התשובות שניתנו 123-האחוזים מתייחסים ל                             

בדרך כלל זה . הכול תלוי בסוג העבריין"...: ציון חושב שהגלימה משפיעה בעיקר על סוג מסוים של אנשים

היחס אל השופט הוא יותר . בפלילי עם, אני נהגתי שבתחום האזרחי אני יושב בלי גלימה. ליחס של כבוד הגלימה תורם

: ורפאל דווקא חושב שהגלימה תורמת לשופטים מסוימים". אחרת יכולים להתייחס אליו כפקיד. של כבוד

צריך לתת כבוד והלבוש הזה הגלימה . כןהם לא תורמים תרומה מכריעה אבל תרומה קטנה . לדעתי הם לא מפריעים"...

אבל לשופטים חלשים . שופטים כמו שמגר לא צריכים גלימה. והעניבה השחורה זה מוסיף לכבוד שיש כלפי השופטים

  "השופטים אשמים בזה, זה שהאולם לפעמים זה כמו שוק. הגלימה קצת עוזרת

עניקה לשופט ולבית תשובה שנייה בשכיחותה התייחסה לסמכות והסטאטוס שהגלימה מ  

  :פינחס טוען . המשפט

ובכל זאת . כי אני עוסק בבוררויות, אני מרגיש את זה עכשיו באופן פרטי. תורמים למערכת המשפט"... 

הרבה יותר , העובדה שיושבים במשרד ליד השולחן ואני לא יושב על כסא מוגבה ואין מאחרי סמל המדינה

כמו כן . ה מטיל על המשתתפים מורא או איזושהי יראת כבודז. קשה להשליט משמעת מאשר בבית המשפט

השופט הופך להיות מין ישות . לטשטש את סימני הזיהוי של השופט, זה נועד ובמיוחד הפאה הנוכרית

הגלימה מעניקה מעין הילת . נכון שיש כאלו שפועלים טוב יותר בגובה העיניים. המייצג את הממשל המצפוני

  ". ביטחון וסמכות

  :מים משתמש במטפורות דתיות להמחשת הכוח שמעניקה הגלימהורח

דע לפני מי אתה עומד ולפני מי אתה : במושגים הדתיים יש ככה. אני חושב שכן ואני אגיד לך גם למה"... 

בצד הבלתי מודע של הפחדים של , ומושגים דתיים אלו הם שורשיים לטיבו של אדם –עתיד ליתן דין וחשבון 

מרכין את הראש לפני , והשקפה אוניברסאלית זה אתה קטן. השקפות אוניברסאליות פחדים או. האדם

כשהוא מוריד את הגלימה אזי הוא אדם . השופט כשהוא לובש את הגלימה הוא נציג הסמכות. סמכות

ויבואו לפני באי עולם בראש "וכשהוא עם הגלימה הוא לובש סמכות והסמכות היא חלק  מהריטואל של 
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וזה מוסיף ריטואל ויש בו כמו ריטואל של חבורה שבטית שמתאספת בפני ראש השבט וראש . מהוכדו" מורכן

  ". יש פה ציות לכוח יותר חזק. השבט הוא שמכנס והוא שמכוון וכולם נשמעים לו

, ומיכה מוסיף גם אזהרה לאותם שופטים הסוברים כי הסמכות והשררה נתנה להם באופן אישי

  :בזכות עצמם

אני באמת לא ? מי שמך? אחרת יאמרו לי מה פתאום אתה אומר לי שאני אשם.  פט חייב בטקסבית מש"... 

יש שופטים . הפנייה, הקימה, הדוכן, הסמל, זה הדגל? מה זה בית המשפט. זה בית המשפט. אני

. לראש וזה דבר נורא, שמתבלבלים וחושבים שהיחס הוא אליהם ואז עולה להם הדם או איך קוראים לזה

אתה לעולם צריך צינון ולדעת שכל הטקס הזה . וי לשיפוט זה כאילו שנתת לו קוניאק וצריך להיזהר מזההמינ

כדי שתוכל לומר בשם המדינה אתה אשם ואני מטיל עליך , כדי שתוכל למלא את תפקידך, הוא לא לטובתך

  "....חמש שנות מאסר

מקל על השופט להתמודד עם תוצאות   הריחוק. יצירת ריחוק וניכור היא יתרון נוסף המיוחד לגלימה

אולי בגלל הטקסיות שמר בית המשפט ... : " עמינדב למשל. החלטתו וסבלו של הזולת בגין אותה החלטה

להסתכל למישהו בגובה העיניים ולומר לו , גם הוא בן אדם, זה גם קשה לשופט נפשית. על מעמד שרשויות אחרות איבדו

זה ממש לא , אתה מכיר את הנאשם ואפילו אם ההכרות היא בשל הדיון המשפטיוכש. שהוא הולך לכלא לחמש שנים

  :וגם שאול מדגיש".  נעים

. לא צריך פאה נוכרית אבל צריך גלימה.  הם תורמים, לפי דעתי הם תורמים, לפי דעתי הם תורמים"... 

... סל הנאשמיםצריך שהנאשם ישב על ספ, צריך שיהיה דקור תיאטרלי, צריך שהשופט ישב יותר גבוה

עורכי הדין אם הם רוצים הם יכולים לוותר על הגלימה כי להם היא באמת . הרעיון הוא שהשופט יראה שופט

מאיר שמגר הוא אדם מאד . אבל שופט צריך להראות אחרת וצריך ליצור דיסטנס. לא משנה לצורך העניין

הוא , כ גם כנשיא בית המשפט העליון"חאבל כשהוא היה מפקד שלי וא. חברותי והייתי איתו ביחסים טובים

וזה . היה מין וילון דק בלתי נראה שהפריד. תמיד ידע לשמור על מין דיסטנס כזה שהכפופים לו ידעו מי הבוס

, עבריינים המגיעים לפני בית המשפט אלה לא מבינים וילונות דקיקים. מה שצריך להיות בין השופט לנאשם

כשאני יושב בבוררות כולם . אתה והנאשם לא אותו דבר. ו יותר מוחשיהם צריכים סמלים הם צריכים משה

  ". ואז זה נראה לגמרי שונה. באותו רמה ולא כשמי שצריך להחליט יושב יותר גבוה

  :אישיות השופט כמו חבקוקהגלימה כחלופה ל ושוב יש מי המדגיש את חשיבותה של 

פט בתיקים אזרחיים הייתי חלק ניכר מהמשפט אני הייתי חסיד שבמש. בסופו של דבר הם תורמים"... 

. במבט לאחור אני חושב שזה לא היה טוב. יותר נעים, מנהל בלשכה זה בלי גלימה ואני לא יושב למעלה

. אם אתה יכול להשיג את זה באמצעות האישיות שלך מה טוב. צריך שיהיה איזהו רספקט לבית המשפט

את הסדר הזה את הדרת הכבוד ואת ההערכה כלפי בית  אבל לא כולם בעלי אישיות שיכולים להשליט

אבל העד צריך . יכול להיות שבלשכה בגובה העיניים משיגים הרבה. להם הגלימה מאד עוזרת. המשפט

אם אתה נותן לו חופש מוחלט ואתה מדבר איתו בגובה העיניים אז . לעורר בו פחד מסוים בכדי שיעיד אמת

הוא מאמין . אפילו בלי כוונה הנאשם מנסה להגן על עצמו. והשקר זורם הוא יספר סיפורים והדמיון יפעל



 
116 

 

צריך להיות שהמערכת תטיל מורא מסוים כדי שתגרום לכך שיעיד . שהוא דובר אמת אבל הוא לא דובר אמת

  ". אמת

 28או עיצוב התפאורה במושגי גופמן, יש הרואים את תרומת הגלימה ביצירת אוירה מתאימה

(Goffman,1959,1967) ,למשל עדי. לשם שיפור התפקוד:  

אנחנו יודעים שהרבה זמן בבית משפט . זה חשוב ליצור דיסטנס ואפילו אם זה נעשה בצורה מלאכותית"... 

. היום דורשים מעורכי הדין להופיע עם גלימה בבית משפט השלום. השלום המתדיינים לא היו לובשים גלימה

הם מתנהגים אחרת ולכן יוצרים אווירה בצורה . שהו לאנשיםזאת עובדה שהגלימה וכל התפאורה עושה מ

יש כאלו שיתנהגו בסדר גם כך ויש כאלה שאפילו זה לא . אני לא אומר שזה דרוש לכל אדם. מלאכותית

יש אנשים שנחרדים ...אבל לרוב האנשים זה גורם להתנהג אחרת. היה כבר מי שבא להעיד בגופיה. מועיל

ואני עדיין אומר שאם יוצרים סביבה . איפה הנזק יותר גדול, זה לעומת זה מהתפאורה וצריך לשקול את

הם לא צריכים להרגיש שהם יושבים , אנשים לא צריכים להרגיש נוח באולם המשפטים... ביתית כמו בגישור

  ."ובמועדון חברים האנשים לא תמיד אומרים אמת. במועדון חברים

הראל למשל . שליטת השופט באולם ואף מגינה עליווישנם אלו הסוברים כי הגלימה משפרת את 

  :סובר כי הגלימה גורמת לנתבעים להיות צייתנים יותר

תראה לשופט אין גייסות והיו מקרים שבהם מנסים לתקוף את . כן אני חושב שתורמים בעיקר בפלילי"... 

זה נותן לך . גלימה לובש, לא היו מקרים רבים וזה נובע מכך שאתה יושב על במה. השופט בבית המשפט

לאדם פרימיטיבי מסוג הקליינטים השכיחים בבית המשפט יש . איזושהי חשיבות איזושהי הגנה וזה מרתיע

זה מרשים אותו ונוטע . לו מין יראת כבוד מסמכות וכשעושים את כל ההצגה של בית המשפט כבודו וכל זה

  ".  בו צייתנות

  :והושע מוסיף

, ברגע שקיבלתי את הפיקוד, אבל אני. תו בתי משפט השלום ישבו בלי גלימהבשע. לדעתי תורמים מאד"... 

הטקסיות היא חלק . והכנסתי במות איפה שלא היה והדגל והסמל. נתתי הוראה שכולם ישבו עם גלימות

זה לא עניין של פורמאליות אלא . זה לא טוב שאין כבוד לבגד. מאד חשוב מהשלטת אוירה של סדר ושל צדק

  ".אסור שיהיה שופט, שופט שלא שולט ויש כאלו. וזה חשוב מאד. של סדר ושל שליטה במצב זה עניין

מספר מועט של שופטים סבר כי אין צורך בגלימה ובטקס וכי דווקא המעמד של לשכה ודיון בגובה 

  : קיצוני בעניין זה הוא אחיטוב. העיניים מוסיף לבירור האמת ולתחושת הנאשם כי דבריו נשמעים

ליצור ? מהי מטרת הגלימה. אני ישבתי רוב השנים בלי גלימה. יש לי דעה מאד חריגה בעניין הזה"...

אבל כבוד או . יותר משמעת באולם בית המשפט אולי משום חשש אולי כדי לתת כבוד, איזושהי הדרת כבוד

אישיות שלו זה צריך לנבוע מה. משמעת לא צריכים לנבוע מזה ששופט לובש סמרטוט שחור שמכווץ למעלה

                                                        
וטוען , גופמן משתמש במטאפורת התיאטרון. "התפקיד תתיאוריי"אמריקני שפיתח תיאוריה הקרויה  סוציולוגגופמן  28

" אב"יכול אדם למלא תפקיד " בית"בזירה החברתית , למשל. שבני אדם ממלאים תפקידים על בימות חברתיות שונות
 .ולהתנהג בצורה אחרת" עובד"קיד הוא יכול למלא תפ" מקום עבודה"בעוד שבזירה החברתית , ולהתנהג בצורה מסוימת

  



 
117 

 

נתתי את האולם שלי , אבל בגלל מצוקת הדיור. בעבר הייתי יושב באולמות. ומהדרך שבה הוא מתנהג

. ולי הייתה שיטה להשליט סדר בלי להיות לבוש גלימה. לשופטת צעירה יותר ולי היה מעין אולם בלשכה

אחרי זה היה . פרעת ליהייתי אומר לו אתה אדוני תקום ותצא כי ה, הייתי מחפש את הראשון שמפריע

אני חושב שבגובה העיניים מקבלים מושג הרבה יותר טוב על . באולם שקט מופתי בלי גלימה ובלי צרמוניה

על ידי כך אתה רואה . הכול בגובה העיניים. אף פעם לא עמדו, אצלי למשל בדיונים אנשים ישבו. מה שקורה

  "דו ולא ניהלו משפטי סרק בגלל ההתייחסות הזווהיו לי המון מקרים שאנשים הו. שהאדם מתייחס אחרת

  :ואילו צפריר אומר. 

אני הייתי שופט בית משפט שלום ולא הייתה גלימה ולא לבשתי גלימה אף פעם ואני לא חושב שהגלימה " 

. כל שאר המוטיבים הם בעצם עניין של נימוס ולא של טקס. דרושה לא במחוזי ולא בעליון וזה לא מוסיף

זה לא היה מפריע להדרת בית , אני הייתי מוותר על זה. 29יד שהיום קיים זה מוטיב האדרתהמוטיב היח

במתן , בהתייחסות הסבלנית, את המכובדות אתה משיג ברצינות בשיקול הדעת. המשפט או למכובדות

אתה . ,משפט הוגן, דיון הוגן, זה מה שצריך לעשות. ולהביא את כל הראיות, הזדמנות לטעון את כל הטענות

  !".יכול להיות מאד טקסי אבל חסר סבלנות ולא נותן הזדמנות ומה השגת קדחת

  

  השיפוטית מידת הביטחון בעדויות ובהחלטה  :ד"ימוקד עניין 

. ההחלטה השיפוטית עליהם מסתמכתהכלים המרכזיים  משמשת כאחד עדות במשפט  

ועד כמה הם  ?או מוטה הוא מוטעה בעדות מה מודעים השופטים לאפשרות שהמידע המתקבלכעד 

  :  לבדיקת נושאים אלו נשאלו השופטים ?הנשענת על אותה עדות בטוחים באיכות החלטתם

האם ניתן לסמוך לחלוטין על עדות ראיה של אדם שאין לו עניין בסכסוך ושנכח  •

  ? בסיטואציה במקרה

דוכן נטען כי השופט מפתח תוך כדי עבודתו כלים ושיטות לזיהוי עדים המשקרים על ה •

  :?האם מקובלת עליך טענה כזו, על פי התנהגותם הנצפית

  ?האם קרה שלאחר פסיקה חשת שטעית ומה יכולת לעשות בנידון •

  

. הסתייגו במידה זו אחרת מעדות ראיה) 73.3%שופטים   55( רוב השופטים , בשאלת עד הראיה

אמינה משום שהראיה עשויה עדות ראיה היא בפירוש לא ...": סלע. הקיצוניים הסתייגו באורח מוחלט

, או שטענו להעדפת עדויות נסיבתיות בעקרון".  אין דבר פחות אמין מעדות ראיה, לא ", :יהונתן".להטעות

  :אחיטוב

                                                        
 )1992,גוגול( פטרבורגייםכפי שמופיע בספורים , ולא מהתוכן הכוונה היא לשררה הנובעת מהלבוש 29
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לפי דעתי העדויות הנסיבתיות צריכות להיות יותר חזקות . אני מבדיל בין עדויות ראיה לעדויות נסיבתיות"... 

אדם יכול . כי ראיה נסיבתית היא הרבה יותר אובייקטיבית. ות אנושיתמעד. ויותר משפיעות מעדות ראיה

אתה תיקח תאונת דרכים וקח שני אנשים שראו . אדם יכול לטעות בתום לב.אדם יכול לשקר, להיות מושפע

הם יכולים להגיד לך . את אותה תאונה ושניהם אנשים ישרים ואין להם דעות קדומות על נהגים והולכי רגל

אבל . אם תבדוק אותם במכונת אמת שניהם יצאו דוברי אמת. ות לחלוטין ולא בגלל שמשקרים בזדוןדעות שונ

כמו טביעת אצבע במקום הפשע זה , אבל ראיה נסיבתית. הם מפרשים את מה שראו בעיניים באופן שונה

  ".משהו אחר

שהעד נשמע  או, במיוחד כשזו השתלבה במסכת העדויות האחרות אחרים היו מקבלים עדות ראיה 

  :כך למשל בנימין. או שדבריו קבלו תמיכה, אמין

אתה . את העדות צריך לבדוק לגופה ואתה בודק. השאלה של הערכת עדות היא אחת השאלות הקשות"...  

אם אתה לא משוכנע . מתרשם מהעדות ממכלול הדברים שאמר וכיצד אמר ורק אז אתה יכול להביע דעה

או , חפש חיזוק או דבר מה נוסף בחומר ראיות עצמאי אחר שאיננו תלוי בושאפשר לסמוך על דבריו אתה מ

  ".אתה מזכה על סמך אותו ספק, שאתה גם אם נותר בך ספק

שנית השתדלתי מאד מאד להימנע . איך שהוא אופן מתן העדות, קודם כל אתה מתרשם מהאדם עצמו"... : וגם מלאכי 

היו שזכרו את תלמודם ".  תך גם למשהו נוסף ואם אין כזה צריך לנמקהחוק מחייב או. מלהכריע על יסוד עדות אחת

בו ארבעה עדי ראיה מתארים  באורח  1950-מ" רשומון"  ,שם הוזכרו סרטו של אקירה קורסאווה

סמואל (שבו מוכיח עורך הדין " בית דין"וספרו של רינולדס , שונה לחלוטין אירוע שהיו עדים לו

וכן . נשים טועים בפרטים אפילו  של תמונה אותה הם רואים מידי יוםלבית המשפט כי א) ליבוביץ

  :הושע. קורסים שונים שבהם דנו בשאלת עד הראיה

בית ספר [שמענו פעם הרצאה ברינו . יש הסתייגויות מהדרכים שבהם עד ראיה מבין את מה שראה"... 

וג של האובייקטיביות והסובייקטיביות כי המיז. שאמרו לנו כי הסכנה הגדולה ביותר היא מעדי ראיה] לשיפוט

אם תושיבו פסיכולוג באולם בית המשפט שיאמר לי מה החלק האובייקטיבי ומה . היא ממש מסוכנת

  ".אז הייתי מוכן לקבל עד ראיה –הסובייקטיבי 

  .המחקרים הפסיכולוגיים בנושא עד הראיה לא היו מוכרים לשופטים 

עדות "...: יגל. אם בכל מקרה, מקבל עדות ראיה כרבע מאוכלוסיית השופטים היה, מאידך

עדות ראיה של אדם שהוא , כן"..., :ידיד".ראיה של אדם אובייקטיבי היא תמיד אמינה וצריכה לקבל התייחסות מיוחדת

: גד, או בהסתייגות".  לעדות ראיה יש בדרך כלל משקל לא מבוטל"...: נמרוד".היא העדות הכי טובה שיש, לא צד

והשופט חייב להחליט לגבי מהימנות . כל משפט מבוסס על עדויות וחלק מהעדויות הן עדויות ראיה. דרך אחרתאין "...

ויש אותם שהיו ". והכלים שמשמשים את השופט הם כאלה שהוא מסוגל להגיע להחלטה לגבי מהימנות של העד

אם אין לך עדויות . שיש לך תלוי בעדויות האחרות:"...: עמירב, מקבלים עדות ראיה בהעדר עדויות אחרות

, ולעיתים היו סומכים על חושיהם". אמינה יותר מעדות של צד אינטרסנטי, אחרות ברור שעדות עד ראיה ניטראלי
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לי יש ניסיון עשיר כעורך דין . יש לי חוש פנימי להחליט מי דובר אמת ומי לא. יש לי כזה חוש לגבי העדויות"...: רפאל

 ".וכשופט

משום שיכולת זו מקלה הן , בין עדות אמת ועדות שקר היא משאת לב של כל שופט היכולת להבחין

גם בשאלה זו נחלקו דעות . על הבנת הנסיבות והעובדות והן על קבלת ההחלטה השיפוטית

  .33השופטים כמפורט בטבלה 

 ?האם יכול השופט לזהות שקרנים: 33טבלה 

 33.3% 22 בדרך כלל
 26.7%  23 עם הזמן והניסיון

 60.0% 45 כלל אומרי כן
 40.0%  30  לא

 

חלקם אישר זאת . היא אחת מתכונות השופט, רוב השופטים סבר כי יכולת זיהוי אמת ושקר

יש לי כאן כמה ספרים על . יש מה שנקרא שפת גוף. כן בהחלט"....: או הושע, "זה נכון, כן"...: חיזקיה. קטגורית

אין . שיטות לא אבל אינטואיציה כן"... : זרחיה, אחרים פרטו יותר". אותהואני מאמין בשפת גוף ולמדתי . שפת גוף

לי כל ספק ששופט יש לו אינטואיציה להבין שהעדות הזאת יש לבדוק אותה טוב ואת העדות האחרת לא צריך כל כך 

תה צריך להסתכל א, צריך להביט לפנים ולראות אם הוא מסמיק או מלבין"... ,:רפאל,"זה אינטואיציה של שופט. לבדוק

  :וגם שאול, "הדברים האלה מראים אם הוא דובר אמת אבל יש לזה סייגים. על הרגליים ולראות אם הרגלים רועדות

הרבה אנשים מגיבים בצורה בלתי נשלטת כשהם על דוכן העדים . לא צריך לפתח את זה הם קיימים" ... 

תובע טוב או סנגור טוב צריך לבוא , דת הופעהבמקרים של אנשים שיש להם מוגבלויות או חר.  וזה מתגלה

שלעד יש בעיה והוא מגמגם ואני מבקש להודיע לבית המשפט כדי שעדותו לא , ולומר בלשכה או אולם

  ". תתפרש לא נכון

דרך . יש בזה הרבה:" פרץ , ויש מי שנתלה באילנות גבוהים ומביא את בית המשפט העליון כאסמכתא

 ".9352/  99פט העליון אומר על אותות האמת המתגלים לעיני השופט בערעור פלילי  זה מה שבית המש, שפת גוף

: כך טוען למשל מתן. חלק אחר טען כי היכולת הפוליגראפית נרכשת עם הניסיון המצטבר

לא תמיד זה קל ולכן השופט צריך לחזור . כן הניסיון של השופט מלמד אותו כיצד נראה אדם משקר ואדם דובר אמת"...

אבל ככל שהשופט יותר בעל ניסיון הוא יכול ביתר קלות להבחין ולכן גם נתנו . ולבחון את הסימנים לפני שהוא מחליט

זה עניין של ניסיון של "...: או עקיבא " לשופט את האמצעי לומר שאינו מאמין למאן דהוא או שהוא אינו אמין עליו

צריך עם זאת להיזהר ולא לשפוט על . מתי היא אמינה ומתי לא, והוא לומד הרבה על התנהגות אנושית, השופט בעבודתו

צריך לבחון היטב גם אדם שמכל הבחינות נחשב למכובד ואמין ולראות אם סימני , כלומר. פי רושם חיצוני זה או אחר

ודע ברור שמהניסיון אתה כבר יודע ברגע שהוא מתחיל לדבר אתה כבר י".. : וגם שאלתיאל, "השקר מתגלים בעדותו

 ".איזה מין בן אדם הוא

  :אומר אחיטוב. חלק קטן יותר באוכלוסייה פסל אפשרות זו מכל וכל  
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לפי סימני האמת , שאלו את השופט זילברג והוא ענה לשאלה זו... אני לא יכול על שופטים אחרים"... 

במשך תקופה ושופט צעיר טועה בהחלטות שלו . כגודל ניסיונו של השופט? ומהם סימני האמת, המתגלים

אבל גם שופט .  ואין ספק ששופט חסר ניסיון טועה הרבה יותר משופט מנוסה. מסוימת עד שהוא רוכש ניסיון

כמו המוסכמה שמי שמביט לך בעיניים הוא דובר . יש מוסכמות על דברים לא נכונים. מנוסה יכול לטעות

שהוא , וללא התרגשות בשום שכל או שיש דעות שאדם שמדבר בשקט ובנחת. אבל זה לא נכון בכלל, אמת

. אולי משום שהעניין חורה לו הוא מתרגש יותר. מי אומר שזה נכון. יותר אמין ממי שמתרגש וצועק ומתלהב

  ". תוקע את המסמרים בכוון המתאים לו, ואולי זה שבקור רוח ושלווה

  :אבשלום".שטויות: "טנא. ".א נעכטיגע טאג אבא לי היה אומר...: "ששון, ואחרים באורח בוטה יותר גרסו

אבל ללא כל ספק נתקלת . אני חושב ששכינה לא נגעה בי כשמוניתי לשופט ולא בכל מהלך שיפוטי"... 

אבל אנחנו האמנו בכל מיני עורכי דין שהתגלו כרמאים ונתקלנו . בשופטים שאמרו לך שהם יודעים להבחין

לפעמים תופעות של סומק או ? ה זה אותות האמתמ? איך שופט יכול לדעת. בכל מיני אנשים שסובבו אותנו

. כ רואה אותו למספר שעות"זעה זה יכולות להיות תגובה רגילה של האדם ולא דווקא למצב עדות ואני בסה

  ".הוא לא ראה אותו במצבים אחרים. אני לא יודע על יסוד מה מעיז שופט לומר שאני לא מאמין לעד

לאחר שהתקבלה , או חוסר הסיפוק מההחלטה שהתקבלה, מורכבת עוד יותר היא תחושת הטעות

גם הם מסוגלים , כי ככל האדם, רק שליש מקרב השופטים קיבלו בפה מלא). לעיל 32טבלה (

חלקם אמרו זאת . כי טעו בהחלטתם לזכות או להרשיע בדרך כללרוב השופטים לא חשו . לטעות

מקרה שכזה לא היה "...) יגל" (מקרה שבו התחרטתי אחרי פסיקהאני לא זוכר , לא"...: מרום, בפסקנות ובלקוניות

  . "לי

 ?האם קרה שחשת כי טעית:  34טבלה 

 52.0% 39 לא קרה 
 9.3% 7 קרה במקרה אחד

 33.3% 25 קרה 
 5.3% 4 אולי קרה אבל איני מודע

  

כ "בד. כלום."..: אבשלום, היו שנימקו זאת בחשיבה העמוקה והיסודית שהשקיעו בתיק טרם ההחלטה

התלבטתי הרבה לפני אבל לא , אחרי פיסקה הייתי שלם עם עצמי, לא..: ".הוד., "התלבטתי המון לפני שפסקתי בדין

נדייק :".. שובל, גם היפוך  ההחלטה על ידי ערכאות הערעור לא שכנע את הפוסקים כי טעו". אחרי

אולי זו יהירות אבל . אני לא נזכר במקרים כאלה. ליכשלעצמי הרגשתי שטעיתי או שהתברר ] האם אני. [בניסוח השאלה

היו לא מעט מקרים שבהם לא הבינו מה . היו מקרים מעטים שבהם כשהפכו לי את פסק הדין שהרגשתי שטעיתי

אני לא הייתי נותן . לא, לא"...: דותן, "אני לא מכיר מקרה שבו הוכיחו לשופט באותות ומופתים שהוא טעה. ... שכתבתי

גם כשהפכו לי בערעור לא הרגשתי . ואז אף פעם לא התחרטתי. אני הייתי לומד את התיק קשה ומנומק. בקלות פסק דין

  ". שטעיתי וזה לא ריגש אותי
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והביעו , היו אותם שנתלו בנימוקים הפורמאליים כי אין מה לעשות לאחר פסק דין חלוט

אין מה לעשות אחרי ... : " נוח, ורהרי שזו תתוקן על ידי ערכאות הערע, תקווה כי אם נעשתה טעות

עשיתי את , האמנתי שאני צודק, ברגע שחתמתי האמנתי בפסק הדין. יש תמיד אפשרות ערעור. שחתמת על פסק הדין

: עמינדב, והיה מי שהתיק נמחק מזיכרונו לאחר שסיים את העיסוק בו". כ לתקן"אני לא אלך אח. שלי

בעיות אחרות ואתה לא חושב על  20- ך גדול שכשאתה גומר תיק אתה תקוע באני לא חושב האמת היא שהעומס כל כ"...

בודדים ציינו כי ". שהקלתי מדי, דין שנתתי]  הכוונה לגזרי[אבל היו פעמים שהתחרטתי על פסקי . מה שנגמר

פעם אחת שהייתי שופט צעיר חשבתי , כן"... : יזהר, במהלך שירותם חשו רק פעם אחת בודדת כי טעו

אחר כן התברר לי שלא טעיתי כשהנאשם בקש להחזיר לו פריט שהוצג כעדות ושבמשפט . אבל לא עשיתי כלום. שטעיתי

היה לי רק מקרה אחד שבו לא התערבתי בהחלטת מעצר ובדיעבד הצטערתי שלא . לא"....: מיכה".הוא טען שאינו שלו

 ".  אבל אותו משפט נגמר מהר מאד, התערבתי

  :כך למשל אחיטוב. י טעה והצר על כךכשליש מהאוכלוסייה חש כ

לא יכולתי לעשות כלום אחרי שחתמתי אלא רק לקוות שערכת הערעור ? המון פעמים איזו שאלה, בטח"... 

אני שמעתי ראיון ברדיו עם שופטת מאד בכירה . ועל זה יש לי פרק הרהורי חרטה בספר שלי. תתקן אותי

אני מעולם לא "  כך כעסתי וזה מאד אכזב אותי שאמרהואני כל . שפרשה ושאלו אותה את השאלה הזאת

אין ? כי ממה נפשך. אני אומר שמי שאומר את זה הוא לא ראוי להיות שופט". הצטערתי על החלטה שלי

אבל אם מרגיש , אדם שלא טועה ואז אחת מהשתיים אם הוא כל השנים לא מרגיש שהוא טועה אז זה גרוע

אני . הוא לא אנושי, שופט שמרגיש שלא טעה. ל בכלל להיות אמין כשופטשטעה ואומר לא טעיתי אז הוא יכו

  ".מי שלא עושה לא טועה. נכון שככל שחלף הזמן טעיתי פחות. אישית טעיתי וטעיתי הרבה פעמים

  :ברוח דומה אומר בארי 

. השתיקההיו לי למשל מקרה שילד העיד שאביו רצח את אחיו החורג והאב שמר על זכות . כן בהחלט"....  

, התברר שהאב חיפה על הבן. זה לא הוא, ימים באה המשטרה ואמרה טעינו 10ועצרתי את האב ואחרי 

לכן בקשתי . אני בטוח שיש לי טעויות שאני לא יודע עליהן. זאת הייתה טעות נוראה. שרצח את אחיו

או . תחרט עליהםיש לי הרבה דברים שאני מ. זה היה מסיר מעלי את המעמסה הקשה. מאנשים שיערערו

והייתי הרבה פעמים . ויש לי ללא ספק טעויות שאני לא יודע עליהם –או זה מנטאליות או זה אישיות , זה גיל

  ".זו חובתך לערער, אני שולח אותך למאסר אבל זו לא זכותך לערער, אומר לנאשם

עבד חש ששגה שבדי, אורי מוסיף כי לדעתו יש לפתח מנגנון שיאפשר לשופט לחזור בו מהחלטה  

  :לגביה

במקרה אחר פסלתי את עצמי בסוף הדיון ובמקרה שני זימנתי את . לפחות פעמיים שאני זוכר. קרה לי".... 

אני חושב ששופט שטעה . הצעתי להם להגיע לפשרה וחזרתי בי מההחלטה. בעלי הדין אלי לאחר ההחלטה

אני לא יודע כמה שופטים . זור בו מהטעותצריך לומר שטעה צריך למצוא מנגנון שייתן לשופט דרך מלך לח

  ".  אבל את הכלי צריך. יהיה להם אומץ לעשות את זה



 
122 

 

כן בודאי שקרה ....: " יגאל. מקווים כי ערכאות הערעור יתקנו אותם, גם אלו המכירים באפשרות לטעות

: יהונתן, המליצו לערעראו שרמזו ו, "קיוויתי רק שיתקנו אותי בערעור. הרבה לא יכולתי לעשות לאחר מעשה. לי

אם כי המערכת ".. כן בהחלט ואם יכולתי לעשות משהו הייתי עושה כמו להתקשר לעורך הדין ולהמליץ על ערעור"... 

  :עדי, אינה מעודדת שופטים לחזור בהם בפרהסיה

סק כ בית המשפט העליון אמר לי שלא טעיתי ואישרו את פ"אני זוכר מקרה אחד שחשבתי שטעיתי ואח..."  

עורך הדין . אשרתי לו ונימקתי בטענה שאני חושב שטעיתי, כשעורך הדין ביקש עיכוב הליכים. הדין המקורי

והם באו אלי בטענות מה ] שופטי העליון[אבל אחרי זה פגשתי מישהו מהם . נפנף בזה בעת הדיון בערעור

ית או לא טעית כי אז יש אל תכתוב שטע. אתה גמרת, סגרת את התיק חתמת, גמרת, אתה עושה לנו צרות

  ".לנו עוד עניין להתגבר עליו

ירמיה למשל . אולם היו מודעים לאפשרות כזו, בודדים לא זכרו מקרים ספציפיים בהם חשו בטעות 

  :אומר

אבל . בבית משפט לא הייתה לי תופעה כזו. אי אפשר לומר שכל החלטות של בן אדם הן נכונות"... 

קבלתי החלטות שלאחר שנים חשבתי שאולי היה נכון להסתכל על זה , טבהקשרים אחרים שלא בבית משפ

המיצוי הזה גורם לכך ששיקול . אבל לתהליך המשפטי יש יתרון של מיצוי מלא של העובדות. בצורה אחרת

  ".אם כי אני מניח שהיו שגיאות, אז לא נתקלתי במצב שאני זוכר  ששגיתי.  הדעת נעשה על רקע מאד בשל

ואצל חלק מהשופטים מתעורר הצורך בהגנה מפני , בזמנים מסוימים, י בחלק מהמקריםניתן לומר כ

ומפני קבלת החלטות המעוררות תחושה , ההתמודדות נוכח הצורך להחליט במצבים שאינם ודאיים

ואותם  –כי קיימת אפשרות שנעשתה טעות וכי אדם הורשע ונענש שלא כדין או שלא במידת הדין 

  .גנוני הגנה פסיכולוגיים כדי להשקיט את המתח שמצבים אלו מעורריםשופטים מפעילים מנ

 

  השפעת גורמים חוץ משפטיים על ההחלטה השיפוטית: ו"טמוקד עניין 

ואינם ,  האם חסינים השופטים מהשפעות מידע חיצוני שלא התקבל במהלך ההליך השיפוטי

  ?מושפעים ממנו בקבלת ההחלטה

אנשי , לאחרונה שכרו נאשמים שונים: "שופטים כדלקמןעל מנת לבדוק סוגיה זו נשאלו ה

, כדי להציג את עניינם וליצור דעת קהל אוהדת, או עורכי דין בעלי נגישות לתקשורת, יחסי ציבור

השאלה הסמויה הייתה האם "  ?האם לדעתך זהו מצב ראוי. ל ההחלטותשתשפיע על השופט מקב

ורוב השופטים הבינו כך את השאלה  והתייחסו ? מושפע השופט מדברים שראה וקרא בתקשורת

  .בהתאם

   :להלן 35התפלגות התשובות נתונה בטבלה 
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 ?האם שופט מושפע מהתקשורת: 35טבלה 

 57.3% 43 מושפע
 13.3%  10  אולי מושפע
 14.7% 11 לא מושפע

 9.3%  7 אחרים אולי, אני לא מושפע
 5.3% 4 אם מושפע שיפסול עצמו

  

רוב השופטים מאמינים כי שופט עשוי להיות מושפע מעובדות המגיעות ממקורות לבר משפטיים 

אחדים הביאו כדוגמה את משפטו של יצחק . ובעיקר מהתקשורת ודעת הקהל שאותה היא מייצגת

שנוהל בתקשורת עוד טרם הוגש כתב אישום ושם בין השאר חשפה עורכת ) 3185/00 פ"ת(מרדכי 

  :אומר למשל אחיטוב. הדין שירה דונביץ את העובדה כי המתלוננת נמצאה דוברת אמת בפוליגרף

אמרתי . היה פעם שופט בית משפט עליון ששאלו אותו שאלה כזאת והוא ענה מי בכלל קורא עיתונים"... 

אין ספק שזה יכול בצורה מסוימת להשפיע על השופט ובו ? מי לא קורא עיתונים, א מאמין לולעצמי אני ל

נכון שזה . לשים אותה בסוגריים. להתעלם מההשפעה הזו. הגדולה של השופט אם הוא ניחן בתכונה הזו

תוך  אבל בכל זאת אני אבדוק כל פרט ואשקול כל פרט ואת כל הראיות שבפני, מרשים אותי ואני מושפע

כמו במקרה של איציק , נכון שבפרסום תוצאות של מכונת אמת. התעלמות מוחלטת ממה שהוצג בתקשורת

כל עוד החקיקה והפסיקה הם בכוון כזה שאין להביא בפני בית משפט . העניין הוא חמור מאד, מרדכי

ששופט יכול  אני לא יכול להאמין, אבל ברגע שהם מתפרסמים בתקשורת. תוצאות של בדיקת מכונת אמת

כי מה ההבדל אם הוא קבל את זה . להתעלם ממה שקרא או שמע, אם הוא קורא את זה, בקלות

  ".?מהתקשורת או מכך שבבית המשפט אחד הצדדים זורק את זה

חומר עיתונאי יכול להקל על , למרות האיסור על קבלת מידע שלא עלה בדרך המקובלת, וכך  

  :אומר למשל מתן. הוא מתלבטבמקרים שבהם , השופט בקבלת החלטה

ואם יש עדויות לחובת הנאשם הוא אמור . השופט רואה טלביזיה וקורא עיתון. זהו מצב נורא ואיום"... 

להתעלם מהם אבל לא תמיד הוא יכול ולא תמיד הוא רוצה כי זה עשוי להקל על קבלת ההחלטה ולחזק 

, הגון ואמין והיות והייתה זו עדות כנגד עדות היה לי מקרה שבו עמד לפני נאשם באונס שנראה היה. אותה

אבל נודע לי שהיו לו שתי הרשעות בתקיפה מינית קודמות וזה הקל עלי לקבל את . הנטייה הייתה לזכות

  ".עדות המתלוננת

זהו מצב מאד לא רצוי ויש בו לפעמים להשפיע על השופט במיוחד כאשר הוא מקבל מידע שלא :"...וגם גרשון מסכים 

אמנם אי אפשר לסגור . היה ראוי וצריך להחיל את חוק סוביודיצה. בבית המשפט ושיש לו רלבנטיות לנושא שנידון עולה

 יש שופטים שלא רק מקבלים את".  אבל את ערוצי התקשורת המרכזיים אפשר היה לחסום, את כל הערוצים

ם כי אינם אלא גם דנים ברותחים את אותם שופטים שטועני, קיומה של ההשפעה  עובדת

כי , וזה משפיע על השופט. פעם היו מקפידים בארץ על סוביודיצה היום לא מקפידים נורא ואיום:"... ששון. מושפעים
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הוא צריך לדעת שזה משפיע .  שופט הוא בן אדם ואם הוא חושב שזה לא משפיע עליו אז תסלח לי אבל זה שופט טיפש

  ".   יורד מהאולימפוסגם הוא שומע רדיו הוא לא . עליו ואז להיזהר

התייחסו ) 25.3%(שופטים  19, למרות שהשאלה לא התייחסה ישירות לשאלת הסוביודיצה

הראל . לכך ישירות וסברו כי הייתה זו טעות לבטל את החוק וכי היו שמחים לו היו מפעילים אותו

  :כועס

יש מספר . ה דבר חמור מאדזה שלא מקפידים על עניין הסוביודיצה ז. כן זה משפיע על השופט מאד"... 

אני ראיתי מקרה חמור מאד של אחד חוברה מפתח תקווה שאנס . מצומצם של עורכי דין שעושים את זה

?  איפה עשית, לפני שהובא לפני השופט הוא הודה בטלביזיה כי הכתב עשה לו חקירת שתי וערב. ילדים

זה עורך דין . יזיה ולזכות בפרסום ובלקוחותוכל זה למה כי העורך דין מרוז רצה להופיע בטלוו? ומה עשית

הבחור . של טלוויזיה שמוכן להקריב את האינטרסים של הלקוחות שלו כדי לקבל את החשיפה בטלוויזיה

העורך דין עומד ? לפני שאתה מגיע לפני שופט כבר אתה מציג הכול בטלוויזיה, הוא חלאה, הזה הוא נורא

  " ?את עצמו בצד ולא משתיק את הלקוח שלו שמפליל

של העידן ' שוויץ'כל העניין הזה קשור ל. זה יכול להשפיע על השופט לרעה. פסול לחלוטין ]המצב הקיים"...[: וגם אהוד 

לאבשלום יש ".  כל העניין של סוביודיצה לא מופעל וחבל. יש התעוררות נורמות ובמיוחד בקרב עורכי דין. הנוכחי

  : אפילו פתרון

. יקבלו את ההצעה ששלי שנחשבת לריאקציונרית שעד כה לא נתתי להב ביטויאלא אם . צודקים"...

הואיל ואני חושב שהתקשורת שופטת אנשים וגזר . שהמשפטים יהיו סגורים לתקשורת עד למתן פסד דין

הואיל והתקשורת משדרת רק דברים , דינה יותר חמור מגזר דינו של בית המשפט והיא חורצת גורלות

. וממילא אין לציבור אפשרות לשקול אם יש בזה ממש או לא. חסת מקום לדברים המזכיםמרשיעים ולא מיי

אז במדינה ששומרת על כבוד האדם עיתונאים לא היו צריכים להיות רשאים לפרסם שום דבר עד לסיום 

מיד יבוא , הצעתי שינוי בסדר הדין הפלילי שלאחר נאום הפתיחה של התביעה, הואיל וזה איננו. המשפט

. כדי שבעיתונות יוצגו שני הצדדים. לפחות לצורך האיזון ואני גם נתתי את זה. אום ההגנה של הסנגוריהנ

אני מכיר . לתקשורת יש מהלך חשוב בחיי אנשים אם כי אני לא בטוח שהיא משפיעה על חיוב או זיכוי

י יושב בתיק וקורא אבל כשאנ. אני קורא מושבע של עיתונים. שופטים שאמר לי שהם לא קוראים עיתונים

וזאת חובה שלי לקרוא פסקי דין של בית . פסק דין של בית המשפט העליון שעצר אותו עד תום ההליכים

וזה כבר ? אתה יודע מה המשמעות שבית המשפט העליון עצר אוותו עד תום ההליכים. המשפט העליון

אני רואה את . ם בבגדים שוויםכתוב בתיק ואנחנו לא נוהגים כמנהג הסנהדרין שהיו מלבישים את שניה

הנאשם יושב על ספסל הנאשמים עם השוטרים והוא לא מגולח ונראה רע ואם אחד מחברי עצר אותו עד 

אבל אם בית המשפט העליון עצר . שיש תשתית ראייתית אז נגיד שאני כמוהו? תום ההליכים מה המשמעות

ראייתי עכשיו מהן , להיות משוחרר ולומר קראתי לכן השופט צריך? אותו עד תום ההליכים אז אני גם כמוהו

אולם במקום שבו שופט נתפס להאמין או לא להאמין אולי יש . הרשעה צריכה להיות בנויה לוגית? ההוכחות

כשבאים ? מדוע שדעת הקהל לא תשפיע. א. אבל בענישה יש שני דברים. אני לא יודע, לזה השפעה

  ".והשופט הרי מייצג את העם? שופט אדע שזו מכת מדינהאיך אני כ, זו מכת מדינה, ואומרים לי
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בנוסף לאותם שופטים המקבלים בוודאות את השפעתם של תכנים המגיעים לידיעת השופט שלא 

למרות שאינם , קיימים גם כאלו המוכנים לקבל עובדתית כי קיימת השפעה, במסגרת ההליכים

אני לא חושב שטוב שמתנהל משפט . ביטלו את הסוביודיצהזהו מצב לא תקין למרות ש"... :מרום, משוכנעים בכך

ואילו ". אני לא בטוח שזה משפיע על השופט אבל אני חושב שזה דבר מיותר ולא רצוי. ציבורי במקביל למשפט עצמו

אני מסכים שזה עלול . השופט צריך להתעלם מזה. אבל אני לא יודע אם זה משפיע. אומרים שזה משפיע" :צפריר

בל שופט מקצועי שרכש ניסיון ובמקרים של משפטים בעיתיים ומתוקשרים לא ייקחו שופט צעיר אלא שופט להשפיע א

  ".אני מאמין ששופטים מנוסים שהם שופטים הגונים הם מתעלמים מזה ויש מולם רק את התיק והעובדות שבו. מנוסה

, שון אחרתאולם לא עליהם ובל, יש שופטים המקבלים קיומה של השפעה כזו על זולתם  

  :קורן אומר. על שופט טוב אין השפעה כזו

וגם בערב שבת שומע הערות פה . רואה טלוויזיה קורא עיתון, הוא שומע רדיו. שופט לא יושב בקונכייה"... 

יש . אבל אני לא חושב שזה משפיע. ובכל מקום ציבורי שהוא לא מזוהה כשופט הוא שומע ביקורות. ושם

גם . עלי המדיה אינה עושה רושם ואני לא מתחשב במה שנאמר בה. דה מהמדיהשופטים שנתקפים חיל ורע

נתקלתי בדברים שהתקשורת ציטטה שאמרתי במקום מסוים ולמעשה הייתי במקום , התקשורת לא מדויקת

  ". אחר

לא את אפילו , חוץ מזה העיתונות אף פעם לא מצטטת נכון ולא מבינה. שופט טוב לא מושפע מזה"...: וחזקיה מציין

  :כמו שאלתיאל, היו גם אותם שייעצו לשופט המושפע שיפסול עצמו".  הם לא מקצוענים. פסקי הדין

אבל אם שופט חושב שזה משפיע . אסור ששופט יושפע ממה שקרא או ראה בטלוויזיה, הייתי אומר ככה"... 

קשה לדעת איך , א מודעאבל אם הוא קולט באופן ל. עליו אסור לו לשבת בתיק והוא צריך לפסול את עצמו

אבל אחרי חמש . מסוימתשופטים חדשים עם ניסיון מוגבל אולי זה משפיע עליהם במידה .  זה משפיע עליו

  ".עשר שנות ניסיון לא משפיע לגמרי

מיעוט מבין השופטים סובר כי הוא חסין מפני השפעה וכי ביכולתו להתנתק מחומר חיצוני או 

אי אפשר . אתה לא יכול למנוע את הטלוויזיה"...: כך שרון. הלך המשפטלהתרכז רק במה שמונח לפניו במ

השופט גם קורא עיתונים ושומע . לעצור את הקדמה ומטבע הדברים כי אלו פונים לטלוויזיה כי הם רוצים ליצור דעת קהל

זהו מצב "... : גם יקירו" סוביודיצה לא היה עוזר. רדיו וטלוויזיה אבל כשהוא בא למשפט הוא רואה רק את התיק שלפניו

שופט שיושב בתיק מתייחס לדברים שנאמרו באולם ונרשמו בפרוטוקול . מאד לא ראוי אבל מציאות שחייבים לחיות איתה

  ".ולא לדברים שקרא בעיתון או קיבל מהתקשורת

ואינו סובר כי ביכולתו לנתק בהינף כפתור , מסתבר כי רוב השופטים אינו מקבל את עמדת המערכת

לא ברמה המודעת ועל אחת כמה , ההשפעות החיצוניות והמידע המגיע אליו ממקורות חיצונייםאת 

 .וכמה לא ברמה הלא מודעת
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 הערכת השופטים את מערכת המשפט  : ז"טמוקד עניין 

כי מערכת טיעון ההאם רובם ייתן ציון התואם את , אם יתבקשו השופטים לתת ציון למערכת

 ? ת ביותר בעולםהמשפט בישראל היא מהטובו

  :עדי למשל מסביר. השאלה לא הייתה קלה לשופטים

הוא צריך . ציון זה דבר יחסי. אין לי מספיק ניסיון עם מערכות אחרות. אני לא יכול לענות על שאלה כזו"... 

אין לי , ואף על פי שיש לי באופן כללי דעה טובה מאד על מערכת המשפט בישראל. להתייחס למערכות אחרות

הייתי בהולנד ושם ראיתי שיש דברים שאצלנו יותר טובים ויש דברים . פיק דעה על מערכות השוואהמס

גם לימדו אותו שהשיטה האדברסרית שלנו היא טובה . אבל להגיד ששלנו יותר טובה אני לא אומר. שאצלם

ום אני יכול להודיע כשהייתי צעיר קבלתי את זה והי. יותר ולמתוח ביקורת על השיטה האינקוויזיטורית שלהם

של השופטים ' אבל הפרסטיז. לך שלא עושים אי צדק גם בשיטה האינקוויזיטורית והיא גם שיטה טובה

מיוחדת לתקוף את ) אופנה(עד לזמן האחרון שיש מודה , במערכת האנגלית למשל הוא יותר גבוה וגם אצלנו

יש . לא כמו אנגליה אבל קרוב לאנגליה ,של השופטים הוא גבוה מאד' אבל אצלנו הפרסטיז. מערכת המשפט

, כולנו למדנו משפטים ולא משנה באיזה בית ספר תמיד לימדו אותנו שהשיטה שלנו היא הכי טובה. יותר אמון

השיטה האדברסרית היא טובה והשיטה האדברסרית כמו שאנחנו מפעילים , ושיטת המינויים היא הכי טובה

אבל חינכו אותנו . נראה שהשיטה טובה יותר לאנגלים... זה לא נכוןהאמת היא ש. אותה היא עוד יותר טובה

אבל בינתיים בכל זאת עשיתי כמה שבתונים ונסעתי במקומות שונים בעולם ואני כבר . שזו השיטה הכי טובה

אבל לתת ציון אני לא יודע מספיק על השיטות ]. שהשיטה הישראלית היא הטובה ביותר[לא מוכן להגיד את זה 

  ". תהאחרו

מטבע הדברים ששופטי העליון נתנו . להלן 36הציונים שהעניקו השופטים למערכת מוצגים בטבלה 

טוב מאד , 100מצוין : תורגמו לציון כדלקמן המילוליות האמירות. בדרך כלל ציונים טובים למערכת

ונים ממוצע הצי. 60מספיק , 70כמעט טוב , 75 'טוב בקושי וכו, טובה אבל הדרדה, 80טוב , 09

  .76.5יורד ל ממוצע הציונים בניכוי שופטי העליון . 77.6עומד על 

Nיון שופטי העליוןצ
360
165

1670
1375
32801

8904
21001

77.6ציון ממוצע

טבלה  36
למערכת הציון שנתנו השופטים 

 
 

עם זאת השאלה עוררה ביקורת לא מעטה . שופטים לא מעטים היססו מלתת תשובה חד משמעית

כ "סהאני חושב ב"...: רחמים. כלפי המערכת ובמיוחד כלפי בית המשפט העליון והעומד בראשו
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: מכבי, "7-8נראה לי שהציון ההולם הוא בין . אולי כשתתחלף ההנהלה היא תתפקד עוד יותר טוב. שהמערכת מתפקדת

בכפוף , 7נגיד , למרות זאת הייתי נותן ציון די טוב. אני יודע שהמערכת לא מושלמת או אפילו רחוקה מלהיות מושלמת"...

רות הכשלים ויכול להיות שאחרי המבנה הפרסונאלי של בית המשפט כי היא פועלת למ. להורדת האקטיביזם השיפוטי

 ".כי אם לא יעשו שינוי רציני ביותר זה יביא לבעיות קשות מאד. אולי היא תחזור להיות כמו שהייתה, העליון ישתנה

במיוחד שופטי בית המשפט העליון ואותם , היו כמובן בודדים שנתנו למערכת ציונים גבוהים

אני חושב שיש לנו מערכת מצוינת והייתי נותן ...: " יקיר. ים עדיין במכון להשתלמות שופטיםשופטים הפעיל

אני חושב שפסקי הדין שניתנים "...: ומולם יש המעניקים ציון נמוך למדי כמו יגל".  ללא הסתייגויות 10לה ציון 

כל אלו מורידים מרמת המערכת , הדיןאבל התפקוד של המערכת ככלל ועינויי . הציון הוא טוב למדי, ורמת ההחלטות

אחדים מבין השופטים חשים שהמערכת הידרדרה ותולים את ". 6ובגלל זה הייתי נותן ציון . ויוקרתה

  :אלירם למשל. האשמה בעיקר בה ולא בגורמים חיצוניים

לא  יתכן שזה בגלל שהדברים. יש הבדל בין מערכת המשפט שבה אני הייתי ובין המערכת של היום" ... 

היו מגרעות גם אז אבל היה יחס יותר של כיבוד המערכת והערכה . יצאו החוצה כמו שהם יוצאים היום

לשופטים שעושים חרמות על עורכי . היום אני חש שיש ירידה משמעותית ביחס הציבור למערכת –כלפיה 

שכיום הייתי נותן למערכת  אני חושב. יש גם בעיות של המינויים לעליון בלי תקופת צינון. הדין ודברים כאלה

  ".8- בעבר הייתי נותן יותר קרוב ל. 7ציון 

אפילו לא , היו שניצלו את הבמה שניתנה והעלו תחושות ועמדות שבדרך כלל אינן מוצאות ביטוי

  :לעמינדב יש הסתייגויות מהדרך שבה המערכת מעדכנת את השופטים. בקרב שופטים בדימוס

רוב השופטים עושים עבודה נאמנה תחת תנאים בלתי . שלא יותר מזהבודאי . משהו בסביבות טוב..." 

ההכשרה לא מספקת שלא בטובתם כל פעם יש דברים חדשים ושיטות , העומס עליהם מטורף. סבירים

וזה . שאף אחד לא טרח לעשות לנו השתלמות בנושא DNAכמו עניין ה . חדשות שלשופט אין מושג בהם

או ששופט תעבורה ילמד . ינולוגיה הפורנזית שלשופטים אין מושג בהםכל נושא הקרימ. דבר מאד חשוב

אבל רוב האנשים לא . ילמד נהיגה מונעת, ינהג בסמי טריילר , כיצד פועלים מכשירי מדידת המהירות

  ."מקבלים הכשרה כזו

  :נשיא בית משפט מחוזי בדימוס יש השגה על חוסר הפתיחות של המערכת לביקורת, לירמיה 

כללית כנקודת מוצא שופט שהיה . שהמערכת מושכת אליה הרבה אש בשנים האחרונות זה בצדק זה"... 

ואף אחד לא . הוא יודע איך מתבשלים הדברים בחוץ. עורך דין הוא יותר טוב משופט שלא היה עורך דין

קורת הבי. זה לא סתם שמטפסים עליה, הביקורת על המערכת ועל ברק היא מאד מוצדקת. יספר לו מעשיות

כל . שופטים שווי נפש להליך עצמו, ארוכים, הליכים איומים, זה לא יעיל. בחוגי המקצוע הן ביקורות נכונות

ביקורת על מנת . זה ביקורת בונה, אלו דברים קשים  שאפשר  וצריך לתקן ואם תהיה ביקורת מהסוג הזה

טיב לעשות אם לא תחכה יש מה לבקר ומערכת המשפט ת..... להרוס בגלל שהיא חוסמת שור בדישו

  ".הולם אותה 7אבל זו מערכת פועלת וציון כללי . לביקורת אלא תפעל מעצמה בטרם תבוקר

  :באותו כיוון טוען גד 



 
128 

 

הבעיה היא שהיא מאבדת מהאמינות . האנשים מקצוענים, המערכת היא טובה. אבל לא יותר 8, ציון טוב"... 

היא לא בודקת מדוע . צמה ומנסה בכוח לשמר את כבודההיא לא מספיק בודקת את ע. מאבדת גובה, שלה

גם ההשתלחויות של ברק .  היא מאבדת גובה והיא הרבה מאד אשמה בזה ולא עושה מספיק כדי למנוע

אתה לא . יש להכיר במציאות ולא להתחבא מתחת לשולחן או מאחרי הגלימה. לביקורת אינם מוצדקות

נים לא במערכת ואני חושבת שבתקופה הזאת המערכת צברה ש 9אני . אתה לא יכול, תופס כבוד בכוח

היום להיות שופט זה לא . בהילה שאופפת את השופטים, ירידה מאד משמעותית באמון שהציבור רוחש לה

  ".המערכת לא עוברת רביזיות ולא מנסה לתקן. משהו מיוחד זה סתם מקצוע

  : דק בית ושיקולים לא ענינייםבארי טוען לאכזבה מהמערכת לאורך הזמן בעיקר בשל חוסר ב

כשאני נותן שקלול כללי למערכת של היעילות וההגינות ...תראה ונוח איש צדיק היה בדורותיו, אוהו , או...." 

, אבל היו לי אכזבות 90-100כשהייתי שופט צעיר הייתי נותן לה .  80- והיושר והכול ביחד לא הייתי יותר מ

כשהתקרבתי להר . שברו לי האמונה. מאופטימיסט הפכתי לפסימיסט, נתקלתי בדברים קשים שלא אהבתי

חשבתי . כשהייתי עורך דין הייתי נושא עיניים אל השופט ומתבייש לדבר איתו. ראיתי שהוא לא מה שחשבתי

התברר שחלק , אבל כשהתחלתי להיות חלק מהם. אולי מתמימות אולי מבית אולי מנאיביות. מי יודע מה

זה אפילו יותר  80-נראה לי ש. והמערכת לא הגיבה בהתאם. יות מה שציפיתי משופטמהם רחוק מאד מלה

אבל אני לא יכול להתעלם מהרבה שופטים טובים והגונים ועושים . מתאים אולי יותר 75מידי וציון של 

וצריך לטהר את המחנה והאחוז הקטן הזה הוא , אבל מי שמקלקל זה אחוז קטן. עבודתם נאמנה וביושר

היה . יש הרבה שופטים טובים למרות המערכת ולא בגלל המערכת. תי והוא מטיל צל גדול על השארבעיי

הוא לחם בכל . איש ישר והגון אבל פתח את הפה יותר מידי, אני מאד אוהב אותו, למשל עודד אליגון

 10עד  אתה צריך לספור, אמרתי לו עודד. מלחמות ישראל ולחם במאפיה של עורכי הדין ולכן הוא חטף

אבל אחד כמו שמגר האיר לי . אז יש לי אכזבה. לא כל מה שאומרים בחדר אפשר להוציא החוצה. ולשתוק

לא שאין לי ביקורת על חיים כהן אבל הוא היה נחרץ וידע גם . אחד כמו חיים כהן האיר לי אור גדול, אור גדול

א מעיזים לצאת חוצץ נגד המערכת כי אבל מצד שני יש כאלו מאד ממוסדים ומאד הולכים בתלם ול. להתנצל

 ". כך חינכו אותו

רוב השופטים העניקו , למרות שינונים רבים ורטוריקה הטוענת למערכת ייחודית ומיוחדת  

  .)2001, זמיר(הסותרים את הרטוריקה של המערכת הטובה בעולם , למערכת ציונים בינוניים למדי
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  ומסקנות דיון 

האם יש מה המאפיין את אותם אנשים , "?מיהו השופט"השאלה המחקר מעמיד במוקד הדיון את 

אימנה , כיצד הכשירה?  הקשה והשוחק של שופט בדין הפלילי, שנבחרו לשמש בתפקיד החשוב

כיצד בוחנת ? לאור איזו מדיניות הם פועלים? וחנכה אותם המערכת הארגונית למלא את התפקיד

לשופט מן , הופכים את עורך הדין הנבחרכיצד ? אותם המערכת ומעניקה משוב על תפקודם

מצאתי שהשופטים נוהגים להשוות ? והאם נתן להשוות בין השופטים ולמצוא קווים דומים? השורה

. לבין תפקידם ותפקודם של רופאים בעולם הרפואה, בין תפקידם ודרך תפקודם בעולם המשפט

ופסיקותיו  של שופט בבאר החלטותיו , באותה מטפורה איעזר כדי לשאול האם בתנאים דומים

ממש כמו  –דומות או קרובות לאלו של עמיתיו באותו בית משפט או בבית המשפט בחיפה , שבע

עקרון החוקיות ? שנצפה כי רופא בבאר שבע יחליט ויקבע באורח דומה לזה של עמיתיו בכל אתר

  ? ההאם עקרון ליבראלי זה אכן מתקיים הלכה למעש: והשאלה היא –מחייב אחידות 

בהמשך . ובהשתמעויותיהם, הדיון עוסק תחילה במוקדי העניין שהוצגו בפרק הממצאים

בסופו של . אדון בגיבוש אותם ממצאים למספר תמות מרכזיות ברוח התיאוריה המעוגנת בשדה

  .הדיון אציג רעיונות אפשריים לשיפור המערכת

  

  רמת ההשכלה 

אמורה לקבוע הלכות הרות גורל יכהנו אנשים היה לצפות שבמערכת הטוענת למצוינות וה  ניתן 

מציבים דרישת סף של , ב ובקנדה למשל"בתי הספר למשפטים בארה. בעלי השכלה מתאימה

וכן ) LLM( שהם לימודים ברמת מוסמך , כתנאי קבלה ללימודי משפטים, תואר ראשון כלשהו

). http://www.judges.org(.ינו נבדה הלאומי לשופטים בר' הכשרה מעשית ועיונית בקולג

, בדמות בית ספר לשיפוט, לשופטים בגרמניה ובצרפת נדרשת השכלה מעבר לתואר ראשון

. גם השכלה רב תחומית בנושאים רלבנטיים וכן התנסויות מעשיות, המעניק בנוסף לידע המשפטי

הן בקרב השופטים , בישראל רמת ההשכלה של השופטים אינה עולה בדרך כלל על תואר ראשון

, בדימוס והן בקרב השופטים המכהנים ורק לכעשירית מבין השופטים יש השכלה אקדמית נוספת

אך היא  ,השכלה אקדמית אינה ערובה לחוכמה ולאינטליגנציה או לכושר שפיטה.  לבר משפטית

לוגיה ואלו נדרשים נוכח השינויים המהירים בידע ובטכנו.  והקליטה 30מפתחת את יכולת הלמידה

בתנאים אלו חיוני שיהיו . שינויים המערערים לעיתים את בסיס הידע הקיים -  המתרחשים בימינו

                                                        
  פיתוח אסטרטגיות למידה העולה תוך כדי למידה  learning how to learnהכוונה היא לתופעת  30
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כי השופטים אינם מקבלים הכשרה   )127עמוד ( כפי שציין עמינדב. לשופט כלים ללמוד ולהתעדכן

  .מספקת ובמיוחד לא בדברים חדשים ושיטות חדשות

  

  משך השירות

רבים , 31מגיע לגיל הפרישה המנדטורישנים ולא תמיד  23מכהן בממוצע  בישראל השופט השכיח

אם בתפקידי עורך , שמלאה זכותם לקבלת קצבה אחרבדרך כלל ל, פורשים מספר שנים קודם לכך

הפרישה המוקדמת נובעת . שמערכת המשפט דואגת לספק, דין ואם בתפקידים מעין שיפוטיים

ולעיתים בשל השחיקה והשעמום העולים מביצוע , לעיתים מתסכולים בשל אי קבלת מינוי בכיר יותר

ט הוא בדרך כלל לבית משפט השלום והוא מינויו הראשון של שופ. אותו תפקיד במשך עשרות שנים

בעת מינויו יש לו בדרך כלל ניסיון מה במשפט פלילי . פורש בדרך כלל בהיותו שופט מחוזי

  .אולם חוסר ניסיון כזה אינו מהווה בהכרח מכשלה למינוי, ובהתדיינות

  

  הבחירה בשיפוט

וקביעות כלכלית עד לגיל  מחד מעניק התפקיד יוקרה וכבוד? מדוע יבחר עורך דין להפוך לשופט

אין הוא , למרות השכר הנכבד, מאידך. הוא מעניק תחושת כוח ויכולת השפעהוכן  ,הפרישה ואחריה

 עלולהקידום אינו מובטח ואינו ברור והוא . מגיע לרמת השכר של רבים מעורכי הדין המופיעים בפניו

את ו, מונוטוני ומשעמםכון הדי לחוות את , כשופט שלום בעיר קטנה, להישאר לאורך הכהונה

  .כשוחקתהשגרה 

המניעים שבוצע בקרב עורכי דין מגיע למסקנה כי ) 1996(מחקרם של בר ניב ולחמן 

: העיקריים המביאים אדם לרצות בכהונת שפיטה הם בעיקר מניעים הקשורים למהות התפקיד

סותרים טענה זו מכל הממצאים העולים מדברי השופטים במחקר  .עשיית צדק ואתגר מקצועי, עניין

חלק אמר . כשליש מאוכלוסיית השופטים בדימוס בחרו בשיפוט משום שלא הצליחו כעורכי דין.  וכל

חוסר היושרה , זאת בפשטות ובבוטות וחלק אחר עידן את התשובה וטען כנגד המוסר הירוד

סותר את אולם גם עידון זה אינו   –וסלידתו מכך , והחמדנות הטבועים במקצוע עריכת הדין

עובדים בשירות הציבורי ועובדי , אחרים. תחושתם בדבר חוסר התאמה אישי  למקצוע עריכת הדין

היו מי שהסכימו להתמנות . ראו בשיפוט מדרגת קידום נוספת בשירות המדינה, פרקליטות בעיקר

נשמע מדברי . שבכוחו היה להבטיח את המינוי, אלא לאחר פניה של צד שלישי, שלא ביוזמתם

                                                        
) 2007, בן צור" ( דה מרקר - הארץ  "שפט שפורסמו בתמיכה  נוספת לעובדה זו מתקבלת מנתוני הנהלת בתי המ 31

 .פרשו טרם גיל פרישה,  2000-2006מהשופטים שפרשו בשנים  46%לפיהן 
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 איש מבין השופטים. מטילים אות קלון על המתמודד, שופטים כי התמודדות על משרה ואי קבלתהה

, השופטים אינם נבחרים להיות שופטים". עשיית צדק ואתגר מקצועי, עניין"לא דיבר על  שרואינו

. המערכת אינה סורקת את מאגר עורכי הדין במטרה לאתר את המוצלחים והמתאימים לשיפוט

או , אלא בתוקף נסיבות מקריות, יפוט מבקשים להתמנות לא משיקולים אלטרואיסטייםהפונים לש

  .חוסר הצלחה בתחומים אחרים של המשפטנות

  

  הנחיה והדרכה -מדיניות שיפוטית  

 השגתשם למדיניות היא מרכיב הכרחי בכל ארגון בהיותה מתוות דרך לאוסף של יחידים שונים 

נהלים וסנקציות , דרכי פעולה, המדיניות מכתיבה כוונות. כאחד מטרות ארגוניות כלליות ואישיות

מדברי השופטים עולה כי אכן אין למערכת . ופועלת לתיקון מכשלות וסטיות מהדרך המותווה

ובראשם חוסר , המשפט מדיניות אחידה וברורה ולא קיימת הסכמה לגבי יסודות מרכזיים בארגון

אין לכן מדיניות ברורה המשליכה על ההתנהגות . גההסכמה לגבי מטרת הענישה והדרכים להשי

  .והדבר תורם לחוסר האחידות במערכת המשפט

שהרי ללא מטרה אחידה אין , מטרת ענישה היא מרכזית למערכת משפט ולענישה

והנה לא . ואחידות בענישה היא מאבני היסוד של המשפט הפלילי. אפשרות לקבוע ענישה אחידה

אין הסכמה על מטרת הענישה , טים ביחס למטרת הענישה המוצהרתדי שאין הסכמה בין השופ

אמנם חלק ניכר מבין . וגם אין הסכמה לגבי מטרת הענישה הקיימת בפועל בארגון כיום, המועדפת

אולם  חוסר המדיניות הופך את , השופטים מזהה את הגמול כמטרת הענישה הקיימת במערכת

קבוצה גדולה . הענישה לגורמים המכריעים את הדיןשיקול הדעת הפרטי והבנת השופט את מטרת 

ללא , לשיקול דעתו של השופט, למדי של שופטים טוענת כי יש להשאיר את הדברים כמות שהם

  .פגיעה בעצמאות השיפוטית שלעיתים הופכת למטרה במקום אמצעי

  :)211990:(ל "בהקשר לכך ציין השופט העליון חיים כהן ז 

די באינטואיציה שחנן , אמונתם של רבים מן השופטים שכדי לגזור גדר דין צודק...מסימני ההתנשאות הוא" 

טביעת עינם : אין מן הצורך לבזבז זמן שיפוטי יקר על שיקולים ושקילות ולהעמיק חשוב וחקור. אותם אלוהים

נחה על והתחושה הקולחת , מידת העונש היא עניין לתחושה בלבד. מגלה להם מייד מה צודק ומה אינו צודק

  ".  מכוח תפקידו כמו רוח הקודש, השופט

ואפילו כשנקרית ההזדמנות בדמות הצעת , המערכת אכן אינה קובעת  מדיניות שיפוטית

, )ונציב קבילות הציבור על השופטים ולימים מבקר המדינה(מדיניות שחוברה על ידי  שופט עליון 

 יניות של הגבלת שיקול הדעת השיפוטיוהמליץ על מד, שהדגיש כי המצב המצוי אינו המצב הרצוי
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, ואם לא די בכך. 32צב בעינוהמהמערכת לא אימצה את ההצעה והשאירה את  ,)1997, גולדברג(

למרות שרובם קיבלו , סברו כי אין זה ראוי שמחוקק יתערב ויכתיב מדיניות, רוב השופטים שרואינו

מדיניות מוכתבת תתנפץ נוכח תחושות היו גם שסברו כי כל . כי זוהי זכותו הלגיטימית לעשות כן

בודדים בלבד היו מוכנים לקבל הכוונה והדרכה ). למרות שבועת הנאמנות למדינה ולחוקיה(השופט 

? לעיתים מעורר המצב שאלות מטרידות כגון מי משרת את מי. בדמות מדיניות מוכתבת מעל

הסדר : המכריע והקובעומהו הגורם ? המערכת השלטונית את השופטים או השופטים את הממשל

  ?או שמא תחושותיו הפרטיות של השופט, הציבורי כפי שנתפס בעיני הממשל

  

  הקשר בין השופט למערכת המשפט

בצד חוסר המדיניות הפורמאלית פועלים במערכת זרמים לא פורמאליים המעצבים באמצעות 

, סוציאליזציה. פועלהשופט את היחסים בין השופט לבין המערכת שבה הוא - לתפקיד- סוציאליזציה

את השפה ודרכי , יחסיו עם העמיתים ועם הבכירים, דרכה לומד המצטרף החדש את מקומו בארגון

השופטים רמזו כי המערכת מונעת ביקורת באמצעות הטבות . התנהגות המקובלות והמצופות

שופטים מכהנים אינם מבקרים את המערכת וגם . וטובות הנאה המוענקות להולכים בתלם

השופט בדימוס . ופטים בדימוס פתחו את סגור ליבם רק תחת הבטחת האנונימיות המוחלטתהש

ממנים שופטים "...": הפרקליטים"ל אמר בראיון למגזין לשכת עורכי הדין בתל אביב "משה טלגם ז

יבל משה טלגם לא הלך בתלם ולא ק). 2001, ורד" (בדימוס לתפקידים ציבוריים לפי חברויות ושיקולים אישיים

כל מי  –" אחרים"בעטיה של סוציאליזציה זו מעמידים השופטים חזית אחידה נוכח ה. שום מינוי

ועומדים שכם אחת נגד איומים מבחוץ של המנסים להציע רפורמות או שינויים  - שאינם שופטים 

דוחים ביקורת ונמנעים מלהביע בפומבי דעות אפיקורסיות שאינן מקובלות על , מבניים ואחרים

לא . בתקופת המשוב לא היה אחד שהביע בפומבי תמיכה באותו משוב, כך למשל. ערכתהמ

אולם בעת שהותם בסיטואציה . נשמעה מקרב המכהנים ביקורת על המערכת ולא נחקרה עמדתם

העומדים בסתירה לרטוריקה , נשמעים גם דברים אחרים, תוך הבטחת אנונימיות, מוגנת יחסית

היה למשל עודד . יש הרבה שופטים טובים למרות המערכת ולא בגלל המערכת"...י כך למשל ספר באר. המקובלת

לא כל מה שאומרים בחדר אפשר להוציא ...איש ישר והגון אבל פתח את הפה יותר מידי, אני מאד אוהב אותו, אליגון

  ."החוצה

                                                        
הוגשה אמנם הצעה , 2006ובשנת ) א2005, יועז(ח "הדו" התגלה"תחת ציפי לבני כשרת המשפטים  2005בשנת  32

אולם זו לא השתכללה לכדי ) 2006, צדוק, פישמן, ן דודב" (הבניית שיקול הדעת השיפוטי" –לתיקון חוק העונשין 
 .חקיקה של ממש ולא יושמה
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בה רק בודדים תומכים בפה מלא בעמדה הרשמית כי שיטת המינויים הנוהגת בארץ היא הטו 

, אמנם כאשר מובעת ביקורת על ידי השופטים בדימוס ).2008, ברק; 2001, זמיר(בעולם ביותר 

בעיקר בסגנון של שיטה טובה שהסתאבה או , ברוב המקרים היא מובעת בדרך מסתייגת במשהו

ראוי לציין כי השופטים אינם מכירים בדרך כלל את , בהקשר לכך. או שהיא הרע במיעוטו, נפגמה

ל והקריטריון שלהם לדרכי מינוי במקומות אחרים הוא הדימוי "המינוי הנהוגות בחושיטות 

דימוי שאינו תואם בדרך כלל את  –ב "הסטריאוטיפי שנוצר אצלם אודות בחירת שופטים בארה

רוב השופטים מסכים כי מינויים לקויים אינם בטלים בשישים וסוברים כי רצוי היה . המצב האמיתי

ובמקביל לשפר את הדרכים , ן המינוי ולהעמיק ולהרחיב את בחינת המועמדיםלהרחיב את מנגנו

  .להדחת שופטים גרועים

שלצורך המאבק בו  , נושא אחר השנוי במחלוקת בקרב השופטים הוא משוב עורכי הדין 

כמו חרם כנגד לשכת עורכי , קמה נציגות השופטים כחזית אחת שאיימה ואף יזמה פעולות נגד

קרוב למחצית האוכלוסייה אינה שוללת וחלקם אף , סתבר כי בקרב השופטים בדימוסאולם מ. הדין

גם בין השוללים יש המסכימים כי המשוב נבע ממצוקה אמיתית של . מחייב את משוב עורכי הדין

מערכת המשפט לתפיסתם לא . אולם סברו שלא ראוי שתוצאותיו יפורסמו בציבור, עורכי הדין

  .ין דינה כדין הכולוא, צריכה להיות שקופה

רבים נתנו למערכת . לשופטים רבים יש ביקורת על המערכת והדרך בה היא מתנהלת

  .ציונים בינוניים למדי והעלו טענות רבות כנגדה

  

  אישיות השופט 

השיב רוב מכריע כי הדבר נובע , כאשר נשאלו השופטים לסיבת הפערים הגדולים בענישה

  .מהבדלים באישיות השופטים

כי אישיות השופט היא מרכזית לתוצאותיו של ההליך " ריאליזם המשפטי"תיו של הקביעו

היו תמיד לצנינים בעיני מערכות , );Capurso,1999; Frank, 1936 2005, מאוטנר(השיפוטי 

לדעותיו ולעמדותיו אין , מערכת המשפט הישראלית טוענת כי לאישיות השופט. המשפט המקובל

השופט צריך ויכול להתנתק ממטענו האישי בבואו לקבל החלטה מקום בהליך השיפוטי וכי 

מהנחקרים ייחסו פערים בענישה  77.3%אולם ). 2005,סירקין; 2491/02ץ "בג; 1972, שיטרית(

אוכלוסיית השופטים בדימוס מסכימים כי יש והחלטות מכמחצית . להבדלי אישיות בין השופטים

זו היא תכונה " תחושת בטן. "ל רציונאלי לוגיולא משיקו" תחושת בטן"מתקבלות בעטיה של 

עוד כשישית . שופטים בקבלת החלטהאולם משמשת , שאינה ניתנת להכוונה ומסגרת אישיותית
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אבל , מוכרת להם אצל אחרים" תחושת בטן" טענו בדרך של השלכה כי התופעה של, מהאוכלוסייה

היכולת לעשות , לגבי תכונה אישיותית אחרת). ?אם כי לא ברור כיצד למדו על כך(לא אצלם 

כמחצית האוכלוסייה סברה כי עוינות , "המקרה הנדון"בין הניסיון האישי של השופט לבין בחנה ה

יוצא מכאן , (Black,1989)שטען בלק  ממש כפי , כלפי הנאשם משפיעה על ההחלטה המתקבלת

ונגזרת מכאן השונות , שלתפיסת חצי מהאוכלוסייה אישיות השופט מעורבת בשפיטה ובענישה

  .בענישה

, כי החלטות שיפוטיות, מכלל תשובות השופטים מתקבלת הסכמה רחבה למדי בניהם  

מושפעת במידה לא אלא , אינם תוצר רציונאלי ונגזרת של העובדות בלבד, במקרים לא מעטים

האובייקטיביות . העדפותיו ויחסו כלפי המופיעים בפניו, עמדותיו, מבוטלת מאישיות השופט

ומייצגות מצב אוטופי , וההתנתקות שהרטוריקה הרשמית מהללת אינן מתקיימות הלכה למעשה

 בהם מקרים, בהם חשופים השופטים למידע תקשורתי - שאינו יכול להתקיים בתנאים הנוכחיים 

, עוד טרם שהחל המשפט, מוצגים בטלוויזיה קבל עם, ועובדות הצריכים להיות מובאים בפני השופט

  .למען השגת אחדות בענישה -בהם מידע חקירתי מודלף והשפעות לא ראויות נוצרות 

  

   ?מה קודם למה–" דין וצדק"

נתקל השופט לעיתים . המתח שבין מידת הדין ומידת הרחמים קיים מתחילת ימי החוק והמשפט

אצל רוב השופטים שנסקרו החוק . במצבים שבהם החלטה על פי דין תגרום על פי תחושתו לאי צדק

, כשליש נוסף מאוכלוסיית השופטים בדימוס. הוא העיקרון המנחה" ייקוב הדין את ההר"גובר ו

הטענה כי החוק . מקבל פורמאלית את הקביעה אולם מנסה להערים עליה בלהטוטנות משפטית

מהווה כיסוי ומתן לגיטימציה להחלטות , הינו גמיש וכי ניתן לפתור כל בעיה בעזרת פרשנות

 ) 99מ "בע(בהקשר זה ראוי להזכיר את דבריו של פינחס . המבטאות את הצדק האישי של השופט

והיו גם  מי שסברו כי שעה    .שטען כי החופש הפרשני מאפשרת לשופט לעשות צדק כראות עיניו

וזרקו אגב " טעות שיפוטית מכוונת"ניתן לנקוט ב, אה כי אין מנוסשבמקום זה או אחר החוק גובר ונר

  .  כך את ההחלטה למגרשן של ערכאות הערעור

היא החלטה מהי הענישה הפלילית , אחת המשימות הקשות ביותר המוטלות על השופט  

מחקרים שונים שנערכו הן , כפי שהראיתי. התואמת את העבריין בגין המעשה שבעטיו הורשע

. ל מצביעים על פערי ענישה גדולים המוטלים על עבריינים המבצעים עבירות דומות"והן בחובארץ 

אולם . המערכת טוענת לשוני בנסיבות ולהיות כל מקרה ומקרה שונה וייחודי ולכן לא בר השוואה

פערי הענישה היו " עבירת קפידה"הציגו מצב שבו אפילו בנסיבות זהות של  )1988( חסין וקרמניצר
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הציג , שהתבסס על אלפי פסקי דין" נבו"האתר המשפטי . כדי להתגבר על פערי הענישה. ליםגדו

הוצגו , בעיות דומותבשל   .ענישה ופערי ענישה סיסטמתיים בין מחוזות שיפוטשונות אישית ב

לשם המלצה על עונש מתאים , בין מחייבות ובין מנחות, במקומות שונים בעולם הנחיות לשופטים

) 1997,גולדברג(בארץ הוצע הדבר על ידי וועדה שמונתה במיוחד לשם כך . מסוימתבעבירה 

השופטים במחקר . ומתחם של שיקול דעת בצידו) מעין קווים מנחים(והמליצה על עקרון הלימה 

הן בשל הרעה שגורמים , כאשר קצת יותר ממחציתם צידד בהפעלת קווים מנחים, נחלקו בסוגיה זו

מאידך  קצת פחות ממחצית האוכלוסייה . ל ההכוונה והסיוע בקבלת ההחלטהפערי הענישה והן בש

הדוחים סברו כי הכנסת קווים מנחים תפגע בעצמאות השיפוטית ותהפוך את . דחו זאת בכל מכל

, ולכן כדי לשמר את הרגשתם הטובה של אותם שופטים –לדמות משנית בתהליך , השופט לרובוט

  .נדרש או המגיעהם מוכנים לקבל עונש החורג מה

 - " הבנה"קיימת . רוב השופטים סוברים כי ענישה קשה עוזרת לצמצום ממדי הפשיעה  

כי רמת הענישה בארץ היא מקלה מידי וכי  -סטטיסטיים נמצאה כמוטעית -שבפרמטרים עובדתיים

ב "ארה. חלק מהשופטים אכן מודע לכך שהידע הקרימינולוגי סותר קביעות אלו. יש צורך בהחמרה

החמרת הענישה הביאה , יא דוגמה למדינה שבה רמת הענישה גבוהה מאד וכן גם רמת הפשיעהה

וליאני שבעת היותו ראש 'דווקא ג. להגדלת מספר האסירים אולם לא להפחתה ברמות הפשיעה

הוא שהביא , )(Lab,2002 "מניעת פשיעה מצבית"אימץ שיטות קרימינולוגיות של , עיריית ניו יורק

מקלות , מאידך אירופה וסקנדינביה במיוחד. יינות בעירו ולהגברת בטחון התושביםלצמצום העבר

  .בענישה ורמות הפשיעה בהן נמוכות ואינן עולות

השופטים מרבים להדגיש את המאמץ הקוגניטיבי והאמוציונאלי הכרוכים בהטלת העונש   

. מת הענישה לעברייןעל שיקולי איזון ומידתיות ועל התא, על המחשבה הרבה המושקעת: הפלילי

דהיינו הופיע בבית , שרק שליש מאוכלוסיית השופטים ביקר בכלא כמבקר חיצוני, מוזר לדעתי, והנה

. ללא הודעה מוקדמת וביקש לערוך סיור בכלא ולהבין את משמעות הענישה שהוא מטיל, הכלא

. בר לשלילת חירותמע, מה פירושו של מאסר, בדרך זו יכולים השופטים  ללמוד באופן בלתי אמצעי

. מהו הסבל שזו גורמת ומהו המחיר שמשלמים האסיר והחברה, כיצד נראית שגרת החיים בכלא

מדובר בביקור שתוכנן . כשליש נוסף מבין השופטים הגיע לבתי הכלא במסגרת סיורי שופטים

סלקו , הכינו ארוחה משופרת, ניקו את המתקן, וסביר להניח כי שלטונות הכלא התכוננו לו, מראש

העבירו את השופטים במהירות דרך החדרים וכינסו , מהעין את האסירים הבעייתיים והמתלוננים

ששלטונות הכלא , אותם במועדון שם הוגשה להם תקרובת ושם גם שוחחו עם אסירים ממושמעים
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שליש נוסף לא ביקר מעולם בבית כלא ולא היה לו מושג בדבר . 33סמכו שלא יוציאו דברתם רעה

חלקם ביקר אמנם בחדרי מעצר אולם אלו היו . ות הלוואי והנזקים הגלומים במאסר בפועלתופע

. נועדו לאחזקת עצירים לתקופות קצרות ולא הייתה בהם שגרת חיי כלא, בזמנו באחריות המשטרה

שלאחר חשיבה מרובה ועמוקה וחישובי איזון , לרוב השופטים לא היה מושג מה קורה לאותו אדם

  ? 34קצבו לו מספר חודשים או שנים בכלא, ובכיםומידתיות מס

אפילו אם הודיה זו , מול כל אלו רוב השופטים היו מקלים בדינו של אדם שהודה באשמתו  

גם אם המעשה היה בזוי  –כטקטיקה משפטית להשגת הקלה בעונש , נעשתה מהפה ולחוץ

חיסכון בזמנו של "ן על הלטענת השופטים זוהי התנהגות נפוצה ובאה לתגמל את העבריי. במיוחד

  .כאילו עדיפה טובתו של בית המשפט על מיצוי הצדק והדין עד תומם". בית המשפט

ללא , ללא הכוונהמכל האמור מתקבלת תמונה קשה הרומזת כי הענישה הפלילית נעשית 

. NCPA ,1988)(  נזקיה וחוסר יעילותה במושגי הרתעה, ידע תיאורטי או מעשי רחב על מאפייניה

והשונות , מעידים על כך פערי הענישה הגדולים. א בחינת תוצאותיה בשטח וללא כוון והנחיהלל

קובע קטגורית כי המצב הקיים אינו מתיישב עם ) 1997(גולדברג ח ועדת "דו. בנימוקי הענישה

שאמר כי יש שופטים הסבורים כי רוח הקודש היא  )1990(שלטון החוק ומצטט את חיים כהן 

המצב דומה לזה ששרר .  ים מסוימים בשיקולים הענישה ולא שיקולים מעמיקיםהמכוונת שופט

כפי שעלה מתיאוריו של השופט הפדראלי פרנקל ומספרו העוסק בענישה  70-ב בשנות ה"בארה

ספר שהיה אחד התורמים  (Frankel,1973)." חוק ללא סדר: "שכותרתו מעידה על תוכנו, הפלילית

  .לטובת ענישה מונחה ומודרכת, על שיקול דעת רחב של שופט לשינוי שיטת הענישה הבנויה

 

  מינוי שופטים  

חונכות או הדרכה , אימון, הטרנספורמציה מעורך דין לשופט בישראל אינה כרוכה בהכשרה

כי ההחלטה , נרכש ללא קבלת משוב וללא הוכחה, הניסיון השיפוטי המוערך כל כך. מיוחדים

יש . 35ונה והטובה ביותר בהתאם לנתונים שהיו בידי השופטהשיפוטית שנתקבלה היא אכן הנכ

הסכמה גורפת בקרב השופטים במחקר כי לימודי המשפטים אין בהם די כדי להכשיר שופט 

                                                        
וצפה בהכנות "  נווה תרצה"שהה כותב שורות אלו ימים ארוכים בבית הכלא , )1998, בן ארי(במסגרת מחקר אחר  33

 .ובקבלת הפנים שנערכה לאותם שופטים, בהנחיות שהוצאו, שנערכו לקראת ביקור שופטים
אמנם בישראל לא מתפרסמת מזה שנים . יעידו שיעורי המועדות, שר ליעילות המאסר כגורם להפחתת הפשיעהבהק 34

עולה כי שיעור המועדות ) 11.6 11.5לוחות , 2007ס "למ(אבל מתוך הנתונים הקיימים , סטטיסטיקה פלילית מסודרת
בעבירות  78% -כ,  ירות נגד גופו של אדםבעב 61% - כ, בעבירות סדר ציבורי 61% -בקרב עברייני סמים עומד על כ

  .הכלא אינו מהווה מכשיר להורדת רמת הפשיעה. בעבירות רכוש 72%- סמים וכ
תוצאותיו מתקבלות שנים , אולם גם אם הוגש ערעור, במקרה של הגשת ערר קיימת החלטת ערכאות הערעור, לכאורה 35

ספק אם השופט זוכר מה היה באותה , המקוריתלאחר החלטה המקורית ואם הגיעה החלטה שהפכה את ההחלטה 
  .החלטה ומדוע החליט כפי שהחליט
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מערכת המשפט מקיימת אמנם מפעם לפעם השתלמויות במסגרת המכון להכשרת . לתפקידו

יים טהורים וגם לגבי אלו לא אולם השתלמויות אלו עוסקות בדרך כלל בנושאים משפט, שופטים

  .אכן הופנם ומקבל ביטוי בעבודת השופט, נעשה מאמץ לוודא כי החומר שהועבר

במיוחד , כי הכשרה נוספת לשופט היא חיונית והכרחית, ואכן רוב השופטים במחקר סברו

לתפיסתם של השופטים נדרשו . כמובן בתחומים שלגביהם חשו כי חוסר הידע עמד להם לרועץ

היו שופטים  שחשו בחוסר ידע . הקרימינולוגיה והמדעים הפורנזיים, ות בתחומי הפסיכולוגיההשלמ

  . מספיק במיוחד בתחומי כלכלה וראיית חשבון

מעין השלכתם למים , עצם הכניסה לתפקיד היה אירוע טראומטי לגבי שופטים רבים  

יו שחשבו כי בית ספר לשיפוט לכן ה. גועשים וציפייה כי ילמדו לשחות בעודם נלחמים להצלת נפשם

פעילות תחת פיקוח והדרכה ודרישת ניסיון מוקדם בהתדיינות , תקופת חניכה, טרם המינוי

(litigation) ,חיוניים עבור המתמנים.  

כך . הרפואה לתיאור מצבים משפטייםבתחום היו שופטים שהשתמשו רבות , כפי שנאמר

דומה לניתוח על , כי שפיטה לא מקצועית בהרכב למשל עונה נחמן לשאלה אם רצוי לשתף הדיוטות

אם נשתמש במטפורה זו ניתן לומר כי הכשרת שופטים  ..)111מ "ע( ידי רופא שלא התמחה כמנתח

נחשפים ללימודים , אלו נבחרים מתוך מועמדים רבים. זו של הכשרת רופאיםהיא ההפך הגמור מ

תחת עינם הפקוחה של , וזוכים להתנסות ולמגע עם חולים במהלך הלימודים, עיוניים מעמיקים

זהו מסלול ארוך . בתום לימודיהם הם מחויבים  בהתמחות כללית ובהתמחות ספציפית. מדריכיהם

שופטים רבים . חיל הרופא לקבל החלטות עצמאיות בתחומושנה שרק בסיומו מת 12- בן כ

, ללא כל ניסיון מוקדם בתחום שבו הם עומדים לעסוק, מתיישבים על הכס ומתחילים לחרוץ גורלות

אינו מודרך , אינו מכוון, והניסיון שהם צוברים, רבים מהם אינם יוזמים הרחבת ידע בכוחות עצמם

  .ונכונותו ואינו זוכה למשוב סדיר על יעילותו

  

  

  

  קבלת ההחלטה השיפוטית

זוהי האחריותיות . עובדי ציבור המקבלים החלטות ברישול או בזדון עלולים לתת את הדין על כך

(accountability) לה מחויב כל נושא משרה.  

השופטים חשים כי לא ?  האם אין אחריותיות מחייבת שופטים כמו כל עובד ציבור אחר   

ללא קבלת מעמד מורם מעם וכי לשם כך יש להקנות להם זכויות שאינן  ניתן לבצע את תפקידם
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זכויות אלו ניתנו במקור על מנת לשחרר את השופט . מוקנות לשום נושא משרה ציבורית אחר

שופטים רבים ממשיכים להגן על זכויות אלו . ונשארו כנראה בזכות האינרציה, 36מתלות במלכות

, רופא או עורך דין). 2001, ראה אבניאלי( רים על חשיבותם למרות שגם בין שורותיהם יש המערע

הוא ייענש על ידי . כרשלנות פלילית  יועמד לדין וייענש אם זו תוכח, אם גרם נזק בשל רשלנות

רק כרבע מאוכלוסיית . אף לא בשל רשלנות רבתי, שופטים שאותם לא ניתן לתבוע בגין רשלנות

השאר סברו כי יש לשמר את . ד שופט בגין רשלנותהנחקרים סבר כי יש לאפשר תביעה כנג

שליש מאותו רבע היו מוכנים כי המדינה תישא באחריות שילוחית לנזק . החסינות הגורפת בעינה

ושליש אחר היה מוכן לקבל כי שופט כזה יעמוד לדין , מוכח שגרם שופט ותפצה את הניזוק

היו , ש לשמר  את החסינות הגורפתרשימת ההצדקות או התירוצים לכך שי, לתחושתי. משמעתי

  .חסרי חסינות, מעוררים ביקורת מפי השופטים לו הושמעו על ידי מקצוענים רשלנים

, שופטים עצלנים, שופטים עולבים, כי קיימים שופטים גרועים ,שופטים רבים הסכימו

. המשפטשופטים שאינם טורחים לקרוא את התיק שלפניהם טרם הדיון ומזגם הרע פוגע בבאי בית 

סולקו בדרך כלל בדרך לא  -שופטים כאלו קשה מאד לסלק מהמערכת ואפילו אותם שסולקו 

המשיכו אותם , ועד לסילוקם. 37צדק לשופטים לא חייב להראות -ותחת ערפל תקשורתי , פורמאלית

רק בודדים מקרב השופטים היו מוכנים . שופטים לכהן ופגיעתם הרעה נמשכה שנים עד שפרשו

רוב השופטים סברו כי מוסד האומבודסמן . ת דין מיוחד ובלתי תלוי שידון בשופטים אלולהקמת בי

חסר , אם כי חלקם הכיר בבעייתיות של המוסד בהיותו חסר סמכויות –יכול לתקן את המעוות 

  .שקיפות ובעובדת היות המכהן בראשו איש המערכת שגדל וחונך במערכת

אחריותיות ושקיפות . רפת ולא ישישו לסלקההשופטים נהנים בדרך כלל מהחסינות הגו

  .אינם נחלת השופטים, הנדרשים מכל משרת ציבור

, אמונותיו, נדרש המחליט להתפשט מעברו, על מנת לקבל החלטה רציונאלית לחלוטין    

, הדבר אפשרי) 2491/02ץ "בג(למרות שעל פי גרסתה של השופטת פרוקציה . עקרונותיו ודעותיו

ראה עמדת המיעוט (ת כי אפילו שופטים עליונים אינם עומדים בקריטריונים אלו בפועל ניתן לראו

  ) . Bloom, 2001וראה  1661/05ץ "של אדמונד לוי בפרשת פינוי גוש קטיף בג

את מטענם , ככל אדם מאמצים השופטים לעיתים לשם קבלת החלטה את ניסיונם האישי

אדגים זאת ביחס לעבירת האונס . דעות קדומותתיאוריות אצבע ו, שאימצו סטריאוטיפים, התרבותי

                                                        
 during)עד אז שופטים כיהנו על פי רצון המלך . לאחר מאבק ארוך 1700-העצמאות השיפוטית נקבעה באנגליה ב  36

king's pleasure) בכל דרך שהיא בסמכות  לכן לא היה מקום לביקורת שיפוטית או לפגוע, והוא יכול היה להדיחה כרצונו
 ,מכהונה בחסות המלך נקבעה עצמאות המערכת המשפטים ותנאי השירות שונו, עם חקיקת חוק ההסדרים. הכתר

 (during good behavior)לכהונה בתנאי התנהגות טובה  
 .)2001, ניר(ופרשת השופט טל שחר , )2000,לוי ושחר; 2000, ליס(ראה למשל פרשות השופט שלמה ברעלי  37
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והטעונים בחוסר הבנה , אחד הנושאים הרגישים ביותר מחד. וביחס לתפיסת עבריינות הנשים

, ובין השופטים שאמורים להחליט בתחום רגיש זה. הוא נושא האונס –וסטריאוטיפים רבים מאידך 

וזוקפים לעיתים חלק " תרומת הקורבן" כאלו למשל המקבלים את, מצויים רבים בעלי דעות קדומות

, להתנהגותה) המושג המשפטי לפרובוקציה(כמו ייחוס קנטור ; 38מהאשמה לפתחה של הקורבן

כמו ; she asked for it"39"וקבלת התנהגותה כנסיבה מקילה לעיתים עד כדי קבלת העמדה של  

המערכת לא . ינו יכול לעצורייחוס נקודת אל חזור לגבר שמעבר לה אין הוא שולט יותר במעשיו וא

נרשם בפסק   1029/04ח "בתפ. הצליחה להעביר לשופטים את רוח החוק כפי שהתכוון המחוקק

אפשר ונהנתה במהלך הזמן מיחסים , בידי אביה המאמץ 19ועד גיל  7הדין כי נערה שנאנסה מגיל 

   .לאור העובדה שמדובר באונס סטטוטורי משפטי טענה חסרת משקל. אלו

ואלו לא רק שאינם מאפשרים , מים סטריאוטיפים ועמדות קדומות בתחומים שוניםקיי  

אם . מטים את הדין ומשבשים את הענישה, מתדייןהם גורמים עוול ל, קבלת החלטה שקולה ולוגית

למרות שהחוק , הלבוש וחוסר הגבולות מביאים את העבירה, המתירנות סובר כי )125מ "ע( מתן

תרגיזי , להפך הם מקבלות גם עצות, בודאי, בענייני אישות נשים עושות פרובוקציה"....: ונח גורס.  .סובר אחרת

מותר להניח כי לעברייני מין עדיף להישפט . "זה ניצול לרעה על ידי נשים. שייתן לך מכה ותרוצי למשטרה, אותו

   .נחלהופיע בפני ראוי להם שימנעו מ, ואילו נשים, אצל מתן

רוב השופטים קיבל את  אמנם, גם בשאלת מקורה של העבריינות האלימה נחלקו הדעות

, אולם קבוצה. הם המקור העיקרי לעבריינות אלימה, הטיעון כי סוציאליזציה לקויה וסביבה בעייתית

מקורה של . או למופרעות פסיכיאטרית, ייחסה אלימות לגורמים גנטיים מולדים, קטנה אמנם

כיצד נוכל , האלימות הוא חיוני למידת האחריות המוטלת על העבריין שכן אם מדובר בסיבה גנטית

יש אנשים שהם  חושב כי )108מ "ע( ואם ידיד ?לייחס אשמה לעבריין וכיצד נוכל להטיל עונש ראוי

חוסר אחידות בהבנת הסיבות לפשיעה יוביל מטבע  ? כיצד יהיה אובייקטיבי בכל המצבים .כמו חיות

  .הדברים לפערים בענישה

, כול להתייעץ עם בני משפחתושופט י. קבלת ההחלטות נעשית בדרך כלל בבדידות

השופט , אולם בעת הצגת העובדות ובעת ההחלטה לאורן. מתמחים ואולי גם עם שופטים אחרים

עשוי , או מותב בעגה המשפטית, דיון בהרכב. אי קבלת משוב על החלטותיו מקשה עוד יותר. בודד

                                                        
הרי  ,ולכן גם הייתה פרובוקטיבית ולא נתנה הסכמה, החוק מחייב לקבל מראש את הסכמת האישה לקיום יחסי מין 38

  .האחריות על התוקף אינה צריכה להיות מופחתת ,שברוח החוק
מספר שופטים . בתקופת המחקר נאנסה צעירה שהתלוותה לגבר בשירותי מועדון שלא היו מופרדים לגברים ונשים 39
  .ייחסו לאירוע זה כדוגמה לתרומת הקורבןהת
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, ת מחוסר הודאותהרכב עשוי להפחי. לסייע לשופט הן בקבלת העובדות והן בהחלטות הענישה

  .מצב בלתי אפשרי במקרה של דן יחיד –שכן הוא מאפשר לשופט לבחון את החלטותיו מול אחרים 

, שוב(ואכן מרבית השופטים הסכימו כי במצב שבו אין מגבלה תקציבית עדיף הרכב על דן יחיד 

ים ואילו עבור רובם עדיפות זו מתקיימת בכל המקר).  שיקולי המערכת קודמים לכל שיקול אחר

שנים  10כלומר רק מי שצפוי לעונש מעל . מיעוטם סבר כי יש להשאיר דיון בהרכב למקרים מיוחדים

רוב השופטים . אינו ראוי לכך –חמש שנים  "רק"בעוד שמי שעשוי לשבת , ראוי להתייחסות מיוחדת

אפשרויות ביסודיות הדיון ובצמצום , בחלוקת האחריות, רואים את היתרונות באפשרות להתייעץ

הם  –נראה כי חסרונות השיטה שאימצה את המשפט המקובל אולם זנחה את המושבעים . הטעות

באפשרות  .בבדידות של השופט היושב בדין ובחוסר האפשרות לחלוק את התלבטויותיו עם אחרים

ולעיתים בחוסר , ששופט יחיד עשוי לטעות לאורך כל הדרך מבלי שמישהו ישקף את טעויותיו

תוך , מיעוטם של השופטים היה מעדיף ישיבה כדן יחיד בכל המקרים. בפרטי המקרההעמקה 

כמו , כמו המתחים הנצברים בין שלושת השופטים בהרכב, העלאת טיעונים המעוררים הרמת גבה

הטענה כי רק השופט שעומד לכתוב את פסק הדין הוא ערני יותר וכי האחרים מרשים לעצמם 

דיון רציני , אולם לדעתי. לתקן טעויות הוא פקידן של ערכאות הערעורוכי ת, להיות פחות קשובים

ובמיוחד במקרים בהם החלטתם היא פה , בה שלושה שופטים פעילים וקשובים, בערכאה הראשונה

  .עשויים לייתר עילת ערעור ואף לחסוך משאבים למערכת, אחד

פות הציפורניים אזי נשל, משפטנים להרכב-אולם כאשר מתעוררת שאלת צירופם של לא

משפטנים -כשני שליש מאוכלוסיית הנחקרים שולל צירופם של לא. והשופטים מגוננים על  המערכת

אחרים חושבים כי רק שופט מקצועי ידע , חלק רואה בכך הכנסת מושבעים בדלת האחורית. להרכב

ועות האחרים וכי שופט יכול בנקל להיכנס לעולמם של המקצ. להבחין בין עדות ראויה לזו שאיננה

, נראית לשופטים מעבר ליכולתם של בני אנוש, אולם כניסה לעולם המשפט, כמו פסיכולוגיה

משפטנים ומבין כי ביכולתם להפרות -השליש האחר מוכן לקבל שיתופם של לא. משכילים ככל שיהיו

 רק יש מי שמוכן לשתף, בין המחייבים שיתוף הדיוטות. את הדיון ולשפר את נקודת המבט

  .קצוענים בתחום הנושא הנידוןמ

ככל האדם נחשפים השופטים להשפעות פסיכולוגיות ונוקטים באמצעים פסיכולוגיים כדי 

 םהראיון לא היווה מסגרת מתאימה לבחינת עומק. להתמודד עם קשיים קוגניטיביים ואמוציונאליים

ניתן להגיע למספר אולם מתוך התשובות שניתנו לשאלות ספציפיות , של מנגנונים פסיכולוגיים

  .לגבי שימוש השופטים במנגנוני התמודדות פסיכולוגיים השערות
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מתוך ניתוח דברי השופטים עולה כי חלקם  נזקק . הגלימה עשויה אף היא לתת סעד נפשי

יוקרה וכבוד ואולי גם לשם הסתרת חששות וחוסר , כוח, לגלימה כסממן חיצוני לשאוב ממנו סמכות

ט קטן סובר כי אין בגלימה תועלת וכי היא שריד לטקס ארכאי שאינו תורם רק מיעו. בטחון עצמי

השופטים מחייבים את השימוש בגלימה אף כי הם עוטים בדיוק את אותה גלימה ככל עורך . מאומה

דרך העלמת ארציותו של השופט , חלקם סבר כי היא מעניקה כבוד לבית המשפט. דין מהשורה

חלק מהשופטים סבר כי ללא הגלימה יאבד . התגלמותו של השלטון מעין, והפיכתו לאיש מורם מעם

ריחוק , אחרים סברו כי הגלימה דרושה לשם יצירת דיסטאנס. בית המשפט מכבודו ומסמכותו

היו שסברו כי ללא הגלימה שליטתם בדיון ובקהל תחלש או אף תאבד וכי אחרת מדוע . וניכור

ות חזקה כמו של שמגר אינה זקוקה לגלימה וכי מספר שופטים הדגישו כי אישי? שיצייתו להם

ההשוואה לשמגר מדגישה את תחושת אותם . אמרתו הייתה מתקבלת גם לו הופיע בגופיה בלבד

בעזרת הגלימה הם . שבהעדרה הם חשים כי אין להם די כריזמה וסמכות ,הנזקקים לגלימה

ת תחושת אי הנוחות העולה להפחית א, ולדעתי, שואפים להפוך את השיפוט כולו ללא פרסונאלי

היו כאלו שראו בגלימה מכשיר פונקציונאלי המשפר את . מהתעמתות ישירה עם נאשם ומשפחתו

  .שליטתם בהליכים ובקהל והיו מי שסברו כי הגלימה מספקת הגנה מפני התקפות אישיות ופיסיות

את במיוחד סכנה לאישיות השופט שעלול לקבל , בודדים ראו את הסכנות שבגלימה  

החברה בישראל היא לא פורמאלית וספק אם בפועל . גינוני הכבוד והשררה כאילו ניתנו לו עצמו

ממלאי תפקיד שונים . מעניקה להםהגלימה מעניקה משהו מאותן ההגנות שהשופטים סוברים כי זו 

נראה לי . מבלי הזדקקות ללבוש מיוחד, במדינה מבצעים את תפקידם תוך שהציבור נשמע להם

כי הגלימה עבור שופטים מסוימים מהווה קמע שבלעדיו הם עלולים לחוש חרדה וחוסר ביטחון , לכן

  .במילוי תפקידם

, אולי בשל הגלימה או מתן הכבוד המיוחד לשופט ואולי בשל החיזוקים הניתנים לשופטים

להאמין כי יהיו שופטים שעשויים  ,תטען )Bilton et. Al, 1996( גישת פעולות הגומלין הסימבוליות

ועל . בשונה מהאדם ברחוב, הכבוד והתפקיד מעניקים להם כישורים ותכונות מיוחדים, כי הגלימה

שהסביר כי יש שופטים הסוברים כי היחס המיוחד ניתן   )114מ "ע( מיכה השופט העליון כך הזהיר

כאשר העובדות העולות בבית המשפט הן . להם אישית ולא בגין תפקידם ואז עולה הדם לראש

החלטת ההרשעה מתקבלת  ,אות מופחתת או נעלמת כלילרמת חוסר הווד, ברורות וחד משמעיות

אולם קיימים מקרים בהם העובדות אינן כה ברורות ורמת אי . מבלי שתיצור דיסוננס אצל השופט

כדי להפחית את הדיסוננס יש שופטים המוכנים להיאחז בכל דבר שיעזור להם . הודאות עולה

ע מקרב השופטים מכירים בחדלותה של עדות רוב מכרי. להגיע לכדי החלטה וירגיע את הדיסוננס
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גם כשניתנת מפי עד מהימן חסר פניות שנכח בסיטואציה , הראיה בשל תעתועי זיכרון ותפיסה

או , כרבע מהשופטים היה מוכן לפסוק על פי עדות ראיה אם בכל מקרה, למרות כל זאת. במקרה

י הודאות מופחת וההחלטה א - משום שברגע שמייחסים אמינות לעדות הראיה , ברוב המקרים

  . מתקבלת בנקל

, ומסתבר כי אכן קיימים שופטים המאמינים כי בידם יכולות שספק אם בן אנוש רגיל ניחן בהן

שהסביר ) 120מ "ע( היטיב לבטא זאת אבשלום. כמו היכולת להבחין בין דוברי אמת לבין שקרנים

מה מעיז שופט להגיד שהוא מזהה שקר או  כי השכינה לא נגעה בו עם מינויו וכי אינו מבין על סמך

  .שאינו מאמין לעד

   

בין אם כתכונה יציבה בהם ובין אם רכשו יכולת , רות זאת רוב השופטים סברו כי יכולת זו קיימתלמ

מאפשר לשופטים , שיוך של תכונה זו לעצמם .זו במהלך השנים והניסיון המקצועי המצטבר

 -עובדה שקרית  –מסוימים לקבוע כי אינם מאמינים לנאשם או לעד וכי דבריהם דברי שקר הם 

אף , לדעתי החלטיות זו. שכן אינן עוסקות בברור עובדות, כאות ערעור מקבלות כלשונהעובדה שער

ומונע , יכולה לשמש כמנגנון הגנה שעוזר לשופט להפסיק להתלבט לאחר שפסק, שמתייהרת היא

ויוהרה זו הולכת ומחמירה כשיש שופטים . ממנו להתייסר במחשבה שמא שגה והעניש חף מפשע

מול כל אלו .  עדיין סברו כי הם צדקו ולא ערכאות הערעור, כה בערעורשלמרות שהחלטתם נהפ

אלא לקוות , אלא שלא היה בידם מכשיר לתיקון הטעות, כשליש מהשופטים סברו שטעו לא אחת

  .שערכאות הערעור יעשו כך

או כמעט , טענה זו מקבלת חיזוק מהממצא שאותו שיעור של שופטים טען שמעולם לא  

מנגד יש שופטים שמאמינים ששופט הוא אדם ולכן . רטה בשל החלטה שקבלוחשו ח, מעולם לא

אין אדם שלא טועה ואז אחת מהשתיים אם הוא כל השנים לא מרגיש "...: אמר על כך אבשלום. מועד לטעות

ש שופט שמרגי. אבל אם מרגיש שטעה ואומר לא טעיתי אז הוא יכול בכלל להיות אמין כשופט, שהוא טועה אז זה גרוע

  ".אני אישית טעיתי וטעיתי הרבה פעמים. הוא לא אנושי, שלא טעה

אחד השופטים סיפר כי נפגש פעם עם . נראה כי המערכת מעודדת תחושות אומניפוטנטיות

אותו עורך דין . עורך דין מספר שבועות לאחר שפסק נגד שולחו והעיר כי יתכן ושגה בהחלטתו

ערכאות הערעור טרחו ונזפו בשופט על אותה . י השופטערער על פסק הדין וציטט בערעור את דבר
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מסוגל להתנתק , מאפשרת למערכת לטעון כי השופט ביושבו בדין 40אותה אומניפוטנטיות. הערה

הנוגע למקרה שלפניו וכי החלטתו מתקבלת רק נוכח המידע , משפטי או לבר משפטי, מכל מידע

ה זו לאובייקטיביות צרופה בעידן הפוסט טענ). 2491/02ץ "בג(העולה בבית המשפט בעת הדיון 

רוב השופטים . ונראה כי כך הדבר אפילו בקרב השופטים, מודרני מעוררת השתאות בחוגים שונים

ובעיקר ממקורות , מאמינים כי השופט עשוי להיות מושפע ממידע המגיע אליו ממקורות חיצוניים

ם שופטים שהודו כי נעזרו בחומר היו ג. תקשורתיים ומדעת הקהל הנתפסת לאור אותם מקורות

בהקשר לכך . רק קומץ שופטים טען כי אין הוא מושפע כלל ממידע  חיצוני. כזה בעת קבלת החלטה

השופטים עוד  .כי שופט הסובר כי מידע חיצוני אינו משפיע שוא שופט טיפש .123 מ"ע( :העיר ששון

כדי למנוע דיונים , ולאוכפם 41סוב יודיצה"הרחיקו לכת וסברו כי יש לעורר מחדש את חוקי ה

 דוגמה. בתקשורת אודות מקרים תלויים ועומדים שעשויים להטות את השופט ואת תוצאות המשפט

טרם שהוגש כתב  ד שירה דונביץ בתקשורת"במספר ראיונות הייתה הודעתה של עו עלתהש

נמצאה דוברת אמת במכשיר ) 3185/00פ "ת(כי המתלוננת נגד שר הביטחון יצחק מרדכי  , אישום

הגיע המידע לידי , אולם בעקבות ההודעה הפומבית, מידע שאינו קביל בבית המשפט. פוליגרף

מידע כזה . תיקדון בידעו כי הם ימונו ל לא, ם שישבו בדין משום שבאותה עתגם לאות, השופטים

   .עשוי בנקל להטות או לחזק את עמדתם כנגד הנאשם

עבודת השופט עלולה , לא בכל תיק יש מתח ודרמהשגרתית במציאות השיפוטית ה  

כות הישיבה ראה דברי נמרוד בז(והשופט עלול לאבד את הקשב והריכוז , להיות משעממת לעיתים

ואתה מסב את תשומת הלב ומחזיר אותו , ושם מקרים ששופט אחד ערני יותר ואחר ערני פחותיש פה : "בהרכב 

אם "). לבדרך כלל במותב מחליטים מראש מי יכתוב ואז הוא ערני יותר והוא המובי:" או ישעי באותו נושא, "לתלם

עים בפניהם  ומשווים זאת לידע בוחנים את התרשמות השופטים מאוכלוסיות הנאשמים המופ

נתקלים במקרים רבים המעידים על כי יש שופטים שאינם ערים לכל המתרחש , הצבור הקרימינולוגי

רוב . חוסר קשב כזה עלול לעלות לאדם בחירותו. בבית המשפט ואינם קשובים לכל הפרטים

ם ופורצים כדי לממן את צרכני סמים גונבי. עבירות הרכוש המתרחשות כיום הן עבירות תלויות סם

ללא מידע מוקדם על , ללא הכנת דרכי נסיגה, ורובם מבצעים גניבות אלו ללא תכנון מוקדם, תאוותם

יש ).  Lab, 2000 ;1992, גבע(ביעד קרוב לביתם " הזדמנות"אלא לנוכח , מה שעשוי להיות בבית

                                                        
די , אמונתם של רבים מהשופטים שכדי לגזור גזר דין צודק..מסימני התנשאות הוא) " 1990:21(ראה חיים כהן  40

והתחושה הקולעת נחה על השופט מכוח ...טביעת עינם מגלה מה צודק ומה אינו צודק...באינטואיציה שחנן אותם אלוהים
 .הקודש כמו רוח, תפקידו

בין בהליך , אוסר על הבעת דעה בפומבי בעניין שלגביו מתנהל דיון משפטי, 1984, )נוסח משולב(חוק בתי המשפט  41
לא הוגשו יותר , )2002מרץ ( א51.051' לממשלה מס הנחיית היועץ המשפטיבעקבות , פלילי ובין בהליך אזרחי
 .תביעות  על פי חוק זה
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תכננים פריצה בצורה המ -מבחינים בין עברייני קריירה , שופטים הרואים תמונה מציאותית

מכינים דרכי המלטות ודרכים , יודעים מהו הרכוש שייגנב, אוספים מודיעין מוקדם, רציונאלית

כדי לממן את מנת הסמים , הגונבים זוטות, ובין הגנבים הספונטניים  -להפטר מהסחורה הגנובה 

טוענת כי עבריינות או , אך מולם ניצבת מחצית האוכלוסייה המייחסת רציונאליות לכל גנב. הבאה

  ?ותאוכלוסי ןהאם מסקנות אלו עלו מהתבוננות באות. רכוש לצורך מימון סם היא שולית

שוב נחלקו , באותו הקשר  כשנשאלו השופטים מהו יעד הגניבה המועדף על עברייני סמים

בעוד שהמחצית האחרת ראתה , השופטים כאשר מחציתם סברו כי היעד המועדף הוא העשירים

העבריינים גונבים מהיכן שניתן ובדרך כלל קרוב למקום  שרובא יוה,  נה שהמחקר אישראת התמו

נראה בעליל כי לפחות מחצית מאוכלוסיית השופטים לא הייתה קשובה לכל הניואנסים . מגוריהם

של המקרים שהופיעו בפניהם ונשאלת השאלה האם יתכן שמקרים מסוימים לא נשפטו על בסיס 

מבלי שהשופט העמיק " מקרים שכיחים"אלא נשפטו באורח אוטומטי למדי כ, םהנסיבות שהוצגו בה

  ?ברקע ובנסיבות הספציפיים

חונכו , שנשמעו מאז הקמת מערכת המשפט ונתמכו לאורך כל השנים, באמירות רבות

, ברק; 2001,זמיר( השופטים להאמין כי מערכת המשפט הישראלית היא בין הטובות בעולם

ה מדוע לא הועתקה המערכת על ידי מדינות שהוקמו אחרי מדינת ישראל או איש לא תה ). 2008

, עם זאת רוב השופטים היה סקפטי למדי? מדוע לא אומצו שיטותיה במערכות משפט אחרות

ולתחושתי אלמלא , העניקו לה ציונים בינוניים למדי, וכשהתבקשו לתת ציון למערכת

חלק סברו כי המערכת הייתה . ם היו נמוכים יותרהאינדוקטרינציה בת השנים יתכן מאד שהציוני

, אחרים נצלו את השאלה להבעת ביקורות כנגד המערכת.  טובה יותר בזמנו וכי הידרדרה כיום

ביקורות שלא עלו בפומבי משום שלא הייתה במה מתאימה להעלותם ומשום שהמערכת דכאה 

תפגע בתפקידים , מערכתואולי בשל חשש שמא התבטאות ציבורית נגד ה .אותן בדרך כלל

   ?המוענקים להם כשופטים בדימוס

  

  גורמים מעכבי צמיחה בשיפוט או גורמים המחלישים את השופט המקצועי

מתייחסות למערכת , לאור הדיון למעלה ניתן להבחין במספר תמות כלליות העולות מתוך הממצאים

  . המשפט ומאפיינות אותה

מקבלים החלטות הרות גורל המעצבות חיי ה, קיימים בחברה ממלאי תפקידים שונים

לכבוד ולהגנות שניתנו , אולם איש מבין אותם ממלאי תפקידים לא זכה למעמד. יחידים וקבוצות



 
145 

 

הציגו  ,שקבע את עצמאות השופטים בבריטניה  42חוק ההסדר 1700-חוקק במאז . לשופט המכהן

סוניפיקציה של הצדק כפר, כחכם ומשכיל, מערכות המשפט המקובל את השופט כמורם מעם

כנציג הצדק עלי אדמות , כזה המגיע לפתרון כל בעיה משפטית בדרך נכונה אחת ויחידה, והיושר

Blackstone,1962) .(באמצעות רטוריקה תומכת וקביעות קאנוניות , הדבר נעשה בין השאר

תחת תפאורה מיוחדת , וכן באמצעות קיום המשפט באורח טקסי, חסרות תימוכין לעיתים

)Gofman,1959 (טשטוש הדמות . הכוללת הרחקת השופט מהציבור וטשטוש דמותו האנושית

הענקת תנאי שירות מיוחדים הכוללים חסינות , הושג בין השאר באמצעות הסתרת מידע אישי

השמת השופט על במה מוגבהת מקושטת , שערי כניסה נפרדים לשופטים, גורפת אישית ומקצועית

הלבשתו במדי משפט ובפאה נוכרית ויצירת סגנון , לק גופו התחתוןהסתרת ח, בסמלי השלטון

התגלמות השלטון ולא אחד האדם , לבל ישכח הפונה כי בעל שררה לפניו, דיבור ופנייה ייחודיים

למערכת צירים סמנטית , סגנון דיבור החושף את הנאשם במשפט הפלילי). 2005, ראה רוזן צבי(

  . ואין הוא מבין את הרמזים והקונוטציות שהיא משדרת, הוא חש זר בתוכה, שבמקרים רבים

החלה , 19 -וה 18-שטופחה במהלך המאות ה, דמות זו של השופט החכם המורם מעם

הן מדעני משפט והן חוקרים מתחומים אחרים החלו חושפים את עובדת היות . 20- נסדקת במאה ה

, מושפע וטועה, מתרשם, ושיותוככל אדם הוא בעל חולשות אנ. אדם –השופט בראש ובראשונה 

במיוחד בעיני הקהלים החשובים לו ועלול להיות בעל אגו , רוצה לשאת חן, רוגז ונינוח, אוהב ושונא

  .אף השופט עצמו אינו מודע לקיומה, המכסה על יורה רותחת שבמקרים רבים

ממשיכה לטעון לקיומה של אותה דמות שופט , בשם המערכת, ה'השופטת אילה פרוקצ

  :וחדת באומרהמי

ערך זה מחייב . ביצורו של אימון הציבור במעשה השפיטה מותנה בקיום אובייקטיביות שיפוטית בלא סייג"... 

ויחתור להחלת הערכים , הסובייקטיביות - יתנתק השופט מתפיסותיו הפרטיות , כי בהחלתו את הדין

תפיסה זו של התפקיד השיפוטי . והמגבשים את תפיסות היסוד שלה, המאחדים אותה, המשותפים לחברה

היא עומדת ביסוד עשיית . והעדר נטייה ודעה קדומה בהליך השיפוטי, ניטרליות, מבטיחה קיומם של הגינות

ולהגנה על אימון , היא תנאי לקיומו של שלטון החוק. ובלעדיה לא תיכון מערכת שיפוט עצמאית, המשפט

  .)2491/02ץ "בג(..." הציבור  במשפט ובבתי המשפט

כיצד מסוגל הוא להתנתק , גם אם מסוגל השופט בלחיצת כפתור לנתק את תפיסותיו הפרטיותו 

  ? מהבלתי מודע

                                                        
החוק שקבע את סמכויות המלוכה וביטל אגב  ,)act of settlement" Britannica ,2006"(, חוק ההסדר   42

החוק למעשה היא הראשון שהגדיר את . בך את יכולתו של המלך לפטר שופטים  שלא נשאו חן בעיניו
  .העצמאות השיפוטית
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אלא גם , לא רק מעובדות המקרה, כי הטענה כי ההחלטה השיפוטית מושפעת, אולם נראה

נתמכת על ידי ספרות מקצועית רבה , סביבה ומערכת חוץ משפטיים, ממכלול גורמי אישיות

שגם אם נקבל את עמדת הפורמליזם החוקי הרואה במשפט מדע , רוצה לומר. ם שוניםבתחומי

עדיין קיומם של  הגורמים החוץ , המגיע בכל שאלה לתוצאה אחת ויחידה) Vago,2000(מדויק 

יוצר שונות רבה ומונע למעשה אפשרות לקיומה של אישיות שיפוטית אחידה וקבלת , משפטיים

  .מקרההחלטה אחת וייחודית בכל 

או , כי אין כמעט מצב שבו כל השופטים מסכימים עם המערכת, מתוך ממצאי המחקר עולה

רק בודדים ראו את . להכשרתם ולביצוע תפקידם, מסכימים זה עם זה בשאלות הקשורות לבחירתם

המחויבים לספק שירותים לציבור שמטעמו הם פועלים  )civil servants( תפקידם כמשרתי ציבור 

התחושה שהשופטים העבירו לי הייתה של ארגון שמעמיד את שימור . וא המפרה את כוחםואמונו ה

אספקת שירותים משפטיים , כמטרה מובילה הגוברת על משימתו העיקרית, יוקרתו והאדרתם, כוחו

מנסה , תחתיה" חתרנות"לשם קידום מטרה זו ומניעת ביקורת כלפי מערכת המשפט ו. לאזרח

דעות  , והטמעה של אמונות, בקרב יחידיה באמצעות סוציאליזציה לארגוןנאמנות  ליצור המערכת

שלשם התמודדות עימה וסגירת , דמות שופט כזו המערכת בונה. וערכים שאינם תמיד מדויקים

השלכה , נאלצים לעיתים השופטים לפנות למנגנוני הגנה כהכחשה, הפער בין הרצוי והמצוי

, ואפילו לאחר פרישתם ממנה. ליחידיה גם אם כשלו המערכת מספקת הגנה טוטאלית. והדחקה

אולם קיימים , אלא תיאור תפקיד, שאינו תואר נרכש" (שופט"היא ממשיכה לאפשר שימוש בתואר 

שופטים בדימוס המקיימים פרקטיקה פרטית ושלט משרדם מציין את עובדת היותם שופטים 

. במאמץ לקיים את אותה נאמנות ,אחרי גיל פרישהומעניקה טובות הנאה חומריות )  בדימוס

אינה חותרת להגיע , המערכת כמעט ואינה עושה דבר לצמצום השונות בהחלטות השיפוטיות

שירותים אותם היא , לאחידות בפסיקה ובענישה  ולשיפור השירותים הניתנים לחברה ולאזרחים

צדק  –פט בכך נפגעת מטרתה העיקרית של מערכת המש. שכן לשמם היא קיימת, אמורה לספק

  . לב ליבו של עקרון החוקיות, אחיד לכל

של המאה העשרים לשמר את  90-מערכת המשפט בישראל הצליחה עד למחצית שנות ה

בלתי תלויה ובלתי פוליטית במובן , ואת תפיסתה כמערכת אמינה המורם מעם דימוי השופט החכם

מערכת הייתה טובה רבים מהשופטים שנחקרו טענו כי ה). 2006, ראה פרידמן(המפלגתי 

 1987-ב. למקום מכובד בעבר זכתה המערכת, גם בלב הקונצנזוס החברתי הישראלי. והידרדרה

, )Perez & Yuchtman Yaar 1992,( 82.5%עמד מדד אמון הציבור כלפי מערכת המשפט על 

ובמחקר , )2006, אריאן ושות( 68%הגיע ל  2006המדד הלך ונשחק עד שבשנת . ל"שני רק לצה
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מהמשיבים במגזר היהודי כי יש להם  56% בה ציינו 2000-שנת לעומת כי צוין) 2007, רטנר(חר א

שיעור הבוטחים בבתי המשפט בישראל   ירד 2007הרי שבשנת . אמון רב בבתי המשפט בישראל

מגמה דומה של שחיקה מסתמנת גם כאשר בוחנים את אמון הציבור . )2007, שם( בלבד 33%-ל

נהנה בית המשפט העליון מאמון  2000-נתוני המחקר מצביעים כי בעוד שב. יוןבבית המשפט העל

המערכת לא . )2007,שם( 51%יורד אמון זה כיום לרמה של , מהמגזר היהודי 74%- של יותר מ

במטרה לשפרו ותלתה פעמים , ערכה מעולם בדק בית במטרה להבין את השחיקה באמון הציבור

  .התקשורת או שר המשפטיםרבת את האשמה בגורמי חוץ כמו 

שעד אז היו חסינים , החלה באותה תקופה להישמע ביקורת כנגד בתי המשפט, במקביל   

. ובדמוקרטיה" שלטון החוק"שכל ביקורת עליהם פוגעת ב" פרה קדושה"למדי מביקורת ונחשבו ל

רסיטת בר ראה אוניב(בחוגים מקצועיים בעיקר , הביקורת החלה בדחילו ורחימו בקול ענות חלושה

ההצהרות של הנשיא , אולם עם התגברות עוצמתה של התקשורת חסרת העכבות). 2001, אילן

מלוא כל הארץ ", "הכול שפיט("בדבר הסרת הגבולות על מערכת המשפט ) 2003,ברק(רק ב

הוקצו לו על פי דין  ובכלל זה חדירותיו לתחומי  אחדירת בית המשפט לתחומים של, ")משפט

ללא רמיזות עדינות  תוך , חדה וברורה, כל הכפפות והביקורת הפכה גלויה הוסרו, המחוקק

בעיתונות : הביקורת מקבלת ביטוי הולך ומתרחב. ונימוס) euphemism(הימנעות מעידונים 

ובניהם שופטים  הן על ידי משפטנים, המודפסת ובאתרי אינטרנט התוקפים את מערכת המשפט

גם . י השכלה משפטית שהחלו מתמקדים במחדלי המערכתידי עיתונאים בעל- והן על ,בדימוס

למורת רוחה של המערכת . החל נוקט בצעדי רפורמה ראשוניים, אם כי  בדרך הססנית, המחוקק

החל דיון , הועלה רעיון הקמתו של בית משפט לחוקה, "נציב תלונות הציבור על השופטים"מונה 

במקביל הריצה לשכת עורכי הדין את . מין אלומחודש בהגבלת שיקול הדעת השיפוטי ועוד צעדים מ

דבר שקומם עליו את מערכת המשפט עד כדי , המשוב המעריך את התנהגותם של שופטי הדיון

  .הכרזת חרם על לשכת עורכי הדין

המערכת אסרה עליהם . בכל המהלכים הללו לא נשמע קולם של השופטים עצמם

לפחות עד לפרסומו של  –קנות אתיקה אחרות למרות שהדבר אינו אסור בדין או בת, להתראיין

לשופטים עצמם הייתה  .בפומבי בודדים העזו להביע דעות אפיקורסיותרק  ,)2491/02(ארי ץ בן "בג

אך המערכת , ביקורת קשה ועניינית שהובעה לעיתים בשיחות אישיות, ביקורת על תפקוד המערכת

בראיונות . אילו שיפורים חפצים היו לראותמעולם לא ניסתה לחקור ולברר מה יש לשופטים לומר ו

ניאותו לגול את  ,שראיינתי שופטים רבים, באווירה רגועה ובהבטחה לאנונימיות מלאה, שקיימתי

לעיתים תוך השמעת , כי האנונימיות תשמר ומבטיחים מוודאים ,תוך שהם חוזרים, אשר על ליבם



 
148 

 

אחת הביקורות השכיחות . כך אגב, דברים שלא לפרסום ובקשה לכבות את מכשיר ההקלטה

שופטים . התבטאויותיו ומלחמתו להרחבת סמכויות המערכת, הייתה נגד הנשיא ברק, שהושמעו

הביקורת הייתה ". אחריו המבול"רבים חשו כי ברק הפך את מערכת המשפט ליעד התקפה וכי 

  . משה לנדוישמגר ו –מודגשת עוד יותר לנוכח ביטויי ההערכה וההערצה לנשיאים שקדמו לברק 

אולם עיקר הביקורת שהביעו השופטים נוגעת לקשיים בביצוע  תפקיד השופט ולתפקוד   

, בהכנתם, רפורמה בגיוס מועמדים. שופטים רבים היו רוצים לראות רפורמה של ממש. המערכת

  . קצרה ויעילה, בדרך מהירה, במעקב אחריהם ובהדחתם של הלא המתאימים, בהכשרתם

אציג ראשית את הביקורות .  ע לראשונה את קולם של השופטיםהדיון להלן משמי

אפתח . בהיבטים הארגוניים ולאחר מכן אגע בהיבטים האישיים, המרכזיות שעלו מדברי השופטים

מכוונת ומסמיכה , מדריכה, בוחרת אותם, בדרכים שבהם המערכת מגייסת מועמדים לשפיטה

  .תפקידם אותם ומספקת להם את המידע הנדרש לצורך ביצוע

אקטיביים לגיוס מועמדים -ארגונים שונים נוקטים בצעדים פרו: גיוס מועמדים לשיפוט

איתור כוח  -  Headhuntingהמבצעים ) recruiters(הם מפעילים מגייסים מקצועיים . לשורותיהם

כשקהל המטרה הם בוגרי אוניברסיטאות , עושים זאת למשל ארגונים עסקיים. אדם לצרכי הארגון

ובקרב המתגייסים , בקרב צעירים בגילאי גיוס, עושים זאת צבאות. די ארגונים עסקיים אחריםועוב

ב בין תלמידי תיכון מצטיינים אקדמית או בפעילות "עושות זאת אוניברסיטאות בארה. עצמם

אלא ממתינה למועמדים שיגיעו אליה , מערכת המשפט בישראל אינה עושה זאת. ספורטיבית ועוד

מדברי השופטים שרואינו מתברר כי . חר פרסום הודעה על משרות שיפוט פנויותלא, ביוזמתם

שלוש . פרט כמובן לשופטים מכהנים המבקשים קידום, קיימות שלוש אוכלוסיות פונים עיקריות

אוכלוסיית עובדי השירות ; אוכלוסיות אלו הם עורכי הדין שלא הצליחו במקצועם בשוק הפרטי

וקבוצת עורכי דין ; שראו בשיפוט מדרגת קידום מקצועית וכלכלית, םהציבורי והפרקליטות בכלל

שגורם מקושר ובעל יכולת השפעה יכול היה להבטיח את המינוי או לפחות לתרום , "הציעו להם"ש

, לגבי השופטים המכהנים). אם כי גם ביניהם לא היו כאלו שסגרו משרדים משגשגים(להצלחתו 

שופטים מכל הארץ חזרו וציינו . יקר המקושרים והבלתי מרדניםנטען כי גם מקרב אלו נבחרים בע

כמו ורדי זיילר , מספר שמות של שופטים מצטיינים שלא זכו לקידום כמו ישי לויט מתל אביב

עלו גם טענות כי שופטים מהפריפריה כמעט ואינם מקודמים בשל . או דן ביין מחיפה, מירושלים

למרות שהמרואיינים סברו כי לא  43ת של שופטים שקודמומאידך צוינו שמו. חוסר קשרים והשפעה

יזמו פניה , בודדים מקרב עורכי הדין. היו ראויים לאותו קידום וכי הדבר הוכח בפועל לאחר קידומם
                                                        

  .כמו פרשת מינויו  של דן כהן לשופט מחוזי כמינוי ראשון 43
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אולם אלו הגיעו לשיפוט , אין ספק שבמערכת קיימים לא מעט שופטים מצוינים. בשל עניין במקצוע

  .יתורלא בשל שיטות המיון והא, והצליחו

אולם אלו לא הגיעו לשיפוט בשל העובדה כי היה מי שאיתרם והעריכם כשופטים    

עד כה . והתבלטו במהלך הזמן תוך כדי ביצוע תפקידם, "כמו כולם"הם הגיעו , פוטנציאלים טובים

ומחקרים שגורמי חוץ חפצו ? לא נערך שום מחקר שבדק מה הפך שופטים אלו לשופטים מצטיינים

ואולם , "גרועים"וה" טובים"משוב עורכי הדין הצביע לראשונה על השופטים  ה. על הסףלערוך נדחו 

  ).2004,ברק(מערכת המשפט התעלמה בגלוי ובמוצהר מתוצאות המשוב 

א  לחוק 11ככתוב בסעיף , למרות שהחוק מפרט את התכונות הנדרשות משופט, למעשה

ולמרות שרובן של , 1984ד "התשמ) סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים(כללי השפיטה  

קיומן של התכונות הללו אצל  –התכונות ניתן להערכה ולמדידה מקצועית מקובלת ואובייקטיבית 

השופטים חרדים מאד . אינן נבדקות על ידי מומחים להשמה מקצועית, מועמד לתפקיד שופט

. עמד לא התקבל לתפקידבמיוחד אם המו, מהערכות פסיכולוגיות וסוברים כי יש בהן משום השפלה

שללה בדיקות פסיכולוגיות מכל וכל והעלתה כנגד מבחנים אלו תירוצים ) 2001(ועדת זמיר 

כאילו ההצלחה ; כאילו בידי הוועדה מצוי מידע מקיף ורחב אודות המועמד: מתירוצים שונים

מעידות על במבחנים הפסיכומטריים שעבר בכניסה לאוניברסיטה או בבחינות ההסמכה לעורכי דין 

כאילו תועלתם של אותם ; כאילו ההמלצות האישיות הן אכן מקור מהימן לאופיו ואישיותו; כישוריו

אולם מנהל בתי .וכי המבחנים ירתיעו חלק מהמעומדים הראויים ביותר לשפיטה, מבחנים הוא קטן

ולכן , ום האישיותהכישלונות במינוי שופטים היו בתח"... : המשפט אמר במסיבת עיתונאים לאחר פרישתו

  ).2004,מגן" (לדעתי צריכים להיות מבחני אישיות לשופטים שמתמנים

בשל אי קיומה של מערכת איתור מוותרת מערכת המשפט מראש על חלק נכבד מאוכלוסיית 

מטבע הדברים מטה עובדה זו את סוגי הפרקליטים הנבחרים . המועמדים הפוטנציאלים לשפיטה

משורות  הגיעו השופטים המחקרמבין המגיעים כרבע מבין השופטים המכהנים וכך למשל . לשיפוט

ד ירון פירדי "אמר על כך עו. ניסיונם וכיוון מחשבתם הוא כשל תובע, כשחינוכם, התביעה הפלילית

  :בהתייחסו לשופטים הפליליים )2005, ארויה והלמר-מצוטט אצל בן(

גם אם  -חשיבתם . לילים גדלים בחממות של הפרקליטות והתביעה הצבאיתרוב השופטים בתחום הפ" 

לעתים התרשמתי שיש אפילו שופטים הרואים עצמם . מודרכת לכיוון התביעתי - באופן לא מודע ולא במכוון 

דרוש יותר איזון . כחלק אינטגראלי ממערך התביעה והם מרגישים שתפקידם לעזור לה להגיע לידי הרשעה

  ". פוט בין סנגורים לשעבר ופרקליטים לשעברעל כס השי
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הם  146  2007שופטים מכהנים במחצית  561ואכן מנתוני הנהלת בתי המשפט עולה כי מתוך 

שופטים יוצאי פרקליטות  19(יחס דומה נמצא גם בין השופטים שנחקרו , )26%(תובעים לשעבר 

ת עורך הדין הפלילי ששי גז העיתונאי יובל יועז ראיין א). 25.3%ל ומשטרה "צה, המדינה

, כשרוב המינויים באים משורות התביעה: "בהתייחסו לשופטים היושבים בדין הפלילי שאמר) 2007,יועז(

".  יש שופטים ששוכחים לעשות את המעבר ונשארת להם חשיבה של תובע...השופטים נשארים עם חשיבה של תובעים

וימים אלא גם דריסת עקרונות יסוד בשלטון החוק והכוונה אינה רק לדעה מוקדמת כלפי נאשמים מס

  ".הרשעה מעבר לספק סביר"ו, "חזקת החפות"כמו 

רק בודדים מבין השופטים שרואינו מסכימים כי שיטת המינויים , ואם לא די בכך  

אני חונכתי "... : כפי שציין עדי -עד כדי טענה כי זו השיטה הטובה בעולם  - שהמערכת כה מהללת 

רוב השופטים התנסחו בזהירות תוך טענה כי . היא באמת אכן טובה -." ..א הכי טובה בעולםלחשוב שהי

המשמש " רע המוחלט"כאשר ה, או כי היא הרע במיעוטו, השיטה אכן טובה אך נפגמה והסתאבה

שיטה שאיש מקרב , ב"קריטריון היא בחירת שופטים בדרך דמוקרטית כנהוג במספר מדינות בארה

שחשב בעבר כי השיטה  :)89מ "ע( אזכיר בהקשר זה את דברי רחמים. יר לעומקהשופטים לא הכ

ים את המתאימים אלא את המקושרים שאינם בהכרח היא מעולה אולם למד עם הזמן כי לא בוחר

ואכן קיימים . טענה זו של מינוי על פי קשרים ולא כישורים חוזר אצל שופטים רבים. הטובים ביותר

כמו מינויים של מתמחי שופטים ומינויים של בני , מינויים לא מעטים שהקשרים בולטים בהם

הביקורת אלצה את הנהלת בתי המשפט  –משפחה אחת המשרתים בו זמנית או בדורות שונים 

, אולם קרבת משפחה של שופטים מכהנים, לפרסם את קרבת המשפחה של שופטים מכהנים

  .אינה מתפרסמת באופן רשמי, לשופטים שפרשו

אלמלא הצליחה המערכת לטעת בליבות השופטים , לדעתי הביקורת הייתה מתקבלת יותר

כרוכה בחטא חסר כפרה של , י שופטים על ידי שופטיםאמונה כי החלופה לשיטה הקיימת של מינו

אבל מעורבות .  פוליטי או אחר, או כאילו השיטה הישראלית משוללת כל שיקול זר, "מינוי פוליטי"

, ) 2003,קליין וקופל; 2001,צוובנר(מקובלת בכל העולם , רבה של הדרג הפוליטי במינוי שופטים

אין למי שמונה חובת נאמנות   –ם גם לאחר מינוי פוליטי והיות שעצמאות שיפוטית מוענקת לשופטי

). Rosen,2007 ראה(כלפי הממנה ואין לממנה כלים או יכולת כלשהי לכפות רצונו על מי שמונה 

מינויים נעשים על ידי הלורד , אימו הורתו של המשפט המקובל, גם במערכת המשפט הבריטית

יביא לעצמאות שיפוטית , מינוי על ידי גורם חיצונימה גם ש. אישיות פוליטית לכל דבר, נסלור'צ

כאשר החלטה , כיום בארץ בשונה ממצב הדברים. אי תלות של השופט בבכירים ממנו, פנימית
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עצמאית "ושופטים נזהרים מקבלת החלטה , שיפוטית עלולה לקומם מי משופטי בית המשפט העליון

  .חם להשפיע על מינוי או קידוםשבכו, שאינה תואמת לרוחם של שופטים בכירים, "מידי

אולם בפועל אלו לא נבדקות  –לכאורה ההמלצות שאוסף המועמד הן הגורם המכריע במינויו 

שופטים , וכפי שצוין, לוועדה למינוי שופטים אין מחלקת מחקר. לעומקן ומניעי הממליץ לא נחקרים

מ "ע( הוד בברור ובכאב תאמר זא. החפצים במינוי מחפשים ממליצים המקורבים למערכת ולוועדה

, כי בוועדת המינויים יש דילים וכי איש לא יצביע עבור מועמד שנשיא בית המשפט מתנגד לו  )90

  .וכן כי ספק אם הוועדה מכירה את המועמדים אפילו אם הדברים נאמר באופן לא פורמאלי

לעיתים ניתנת המלצה לאחר הכרות שטחית ולעיתים לאחר פניה של גורם המקורב למומלץ וכך 

  .שאינו מכיר בהכרח את המועמד, ולממליץ

הם מחפשים אחריהם במסגרות , ים מאמץ רב בגיוס עובדיםארגונים עסקיים משקיע, כאמור

מועמד העומד באותם קריטריונים נקרא . רחבות ככל האפשר לפי קריטריונים שנקבעו מראש

אולם מערכת המשפט הסתפקה בהמלצות ובראיונות . למתן המלצות ולהערכה פסיכולוגית, לראיון

הביקורת הציבורית הלכה , התהליך בשל חוסר השקיפות הקיצוני של. שקיימה ועדת המשנה

את חשיבות הבקרה הציבורית על  מדגיש, )1999,הלר(הביקורת החשובים אחד ממאמרי . וגברה

  :הלר מסכם זאת באמרו. הליכי המינוי

ולשחררם לחלוטין , הליך מתוקן למינוי השופטים צריך להגן בקנאות על עצמאותם של שופטי ישראל"

אבל סמכותה של הרשות . מעת כניסתם לתפקיד, רצויות אחרות- בלתי מלחצים פוליטיים ומהשפעות

השופטת בישראל חייבת להתבסס באופן ברור על אמון העם באמצעות הליך מיון ציבורי של המועמדים לכס 

משרתיו של , בסופו של דבר, שהשופטים הם: רק בדרך זו יועבר המסר הדמוקרטי החשוב ביותר. המשפט

  ".ותרלא פחות ולא י. העם

שהוקמה בעקבות הביקורות הגוברת על שיטות המינויים הורכבה מחברי ) 2001(ועדת זמיר 

הוועדה . ואין זה מפתיע כי הוועדה התעלמה לחלוטין מהביקורת הציבורית, הוועדה למינוי שופטים

אולם שללה לחלוטין ביצוע , )שחלקם לא מומש(קוסמטיים בעיקר , הציעה אמנם מספר תיקונים

שני שלישים מבין . כמקובל לגבי כל מועמד לתפקיד בכיר בשירות הציבורי, י הערכה חיצונייםמבחנ

מיון , להערכתם. השופטים שנחקרו הביעו דעה הפוכה לחלוטין מזו של הוועדה ושל המערכת

וכפי שציינו אותם . לאחר שהמינוי בוצע, מוקדם היה עשוי למנוע מינויים שגויים שקשה מאד לבטלם

טען בראיון , גם מנהל בתי המשפט היוצא דן ארבל. מינויים לקויים לא היו בטלים בשישים שופטים

ההחלטה שלא לקיים מבחני אישיות למועמדים למשרות שופטים הולידה כמה כישלונות במינוי "...: כי" הארץ"ל

  ).2004, יועז" (שופטים בשנים האחרונות
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שבה , קיום השתלמות בת חמישה ימים היה, אחת מהמלצות הוועדה שאכן התקבלו ובוצעו

קיימת בעייתיות . נדרשים המועמדים לבצע משימות שונות תחת עין צופיה של שופטים ותיקים

הן משום , הן משום שבכירותם מרחיקה אותם ממעשה היום יום באולם הדיונים, בשיטה זו

ופגמי אישיות שיוסתרו " בעיות מזג"והן משום ש, שהצופים הללו לא אומנו בשיטות צפייה ופרשנותן

היו מקרים בהם , יתר על כן. על ידי המועמדים עלולים להתגלות רק באולם הדיונים לאחר המינוי

  ).ב2005, למשל יועז" (השתלמות"גם ללא אותה , מונו מועמדים מקושרים לשפיטה

אינה חותרת לאתר את , "טובים לטיס"מערכת המשפט אינה מתאמצת לגייס את ה  

יש שיאמרו כי הדבר לא יצלח שכן . והמצליחים שבקרב עורכי הדין ולגייסם לשפיטההבולטים 

  .בתנאים   השוררים בשוק יעדיפו המצטיינים לעסוק בתחום הפרטי

   

  

  

  

  שיפוט מקצועי 

השופט "המעצבים לדעת השופטים את , וניסיון שיפוטי, במהלך השנים צובר השופט וותק

ע את הנושא שלפניו ואינו סוטה הימנו שלא כמו שופט טירון או אותו שופט המכיר ויוד". המקצועי

  .הדיוט שלא הוכשר למשפטים

, ניסיון נרכש מתוך התנסות. בעלי ניסיון" אנשי מקצוע"מקצועות רבים מתבססים על   

, בהעדר הדרכה? כדי להקנות ניסיון מקצועי ממצה, אולם האם די בוותק ובעיסוק בתחום מסוים

ניסיון נרכש מתוך צבירת ההתנסות והידע של בעל המקצוע עצמו שמועד לעשיית הכוונה וייעוץ ה

טומנות בחובן , כיצד עובדות שהתבססו על ניסיון אישי, המדע מדגים לא אחת. טעויות לאורך הדרך

  .44טעויות קריטיות

וניסיון . המתעצב באמצעות הניסיון" שופט המקצועי"השופטים מייחסים חשיבות רבה ל  

לנתחם ולכתוב פסקי דין מחוכמים המתבססים , שו לדון במקרים רבים  ושונים לאורך שניםזה פירו

                                                        
או התפיסה עד המאה ; הוכיח שאין זה כך) 1915(עד שאיינשטיין , מסה גורם קבועשראתה ב) 1687(כמו תורת ניוטון  44
עד שקופרניקוס פרסם את התיאוריה , "מה שהעיניים רואות"שהשמש מקיפה את כדור הארץ שהתבססה על  16- ה

אי רחיצת  שלא הבינו את הקשר בין רעלת לידה ובין זיהומים המופצים בשל 19-או המיילדים במאה ה; ההליוצנטרית
ושימש , לזכותו של המדע יאמר כי גילוי חדש התווסף לניסיון הקיים. 1847-הראה זאת ב  Semmelweissעד ש , ידיים

הדרכה ומשוב , מקצוע הרפואה הוא אולי הדוגמה הטובה ביותר להקניית ניסיון והכוונתו באמצעות ליווי. בסיס לניסיון נוסף
במטפורה הרפואית נצפה שרוב הרופאים בעולם שקיבלו הכשרה . ופא המתלמדתמידיים כלפי ההתנסות בפועל של הר
הן בשיטות האבחון והן באופני , ייגשו לטיפול בדלקת ריאות בדרך דומה למדי, נאותה וצברו ניסיון רפואי מבוקר ומודרך

היה מי שהחליט על . ליתעשוי לשלם מקצועית וכלכ, ומי שקיבל החלטה שגויה שאינה תואמת את הניסיון הרפואי. הטיפול
הוא ידאג לפרסמה הן באמצעות קולוקוויום או סמינריון במוסד שבו הוא עובד , דרך חדשה מבוססת מדעית וזו צלחה בידו

 באותו אופן  יפורסמו גם הכישלונות לצורך למידה מהם. והן באמצעות הספרות המקצועית
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כפי  .יש הסוברים כי עצם מילוי התפקיד יאציל על השופט את הניסיון הדרוש. על ניתוח העובדות

כי הניסיון יתקבל תוך כדי עבודה וכי כל עורך דין יכול להסתגל בקלות ) 74מ "ע(שטען עקיבא 

בגרות נידרש הן ניסיון התדיינותי והן ניסיון חיים או : "אחרים מסייגים זאת וסוברים כי .די שופטלתפקי

אם אינו , אולם כיצד לומד השופט מהחלטה זו או אחרת שקיבל). יונה" (טרם המינוי לשפיטה, קלנדרית

מגנה או דוחה , משבחה, מקבלה, שמתייחס להחלטתו, מקבל משוב מסודר מגורם מקצועי סמכותי

ם אול. כמו במקרה של תיק המגיע לכותרות, לעיתים מתקבל משוב מהתקשורת. אותה ומנמק זאת

אלא דווקא , לא השיקולים המשפטיים המקצועיים מצויים בלב אותו משוב, ברוב המקרים הללו

, אולם אין מערערים על כל החלטה. היו שטענו כי החלטת ערכאות הערעור מהווה משוב. התוצאה

ההחלטה החלוטה מתקבלת לאחר פרק זמן ארוך מאד של מספר , וגם אם נשמע ערעור בתיק

ספק אם הוא זוכר , ם היא מגיעה לידי השופט שקיבל את ההחלטה המקורית בתיקגם א, ואז. שנים

הוא , את המקרה לפרטיו ואת הסיבות שהניעו אותו להחלטה זו או אחרת וספק אם בזמנו הדחוק

ולסבור שדווקא ערכאות , הוא עשוי לחשוב בדרך הכחשה, היה והחלטתו נהפכה. טורח וקורא אותה

המערכת אינה , אפילו כשמגיע משוב מגורם סמכותי, כלומר). 120מ "ע דותן( :הערעור הן שטעו

  " .שופט המקצועי"מבטיחה כי המשוב יזכה לעיון ויוטמע במאגר הניסיון של ה

שופט "ל ש" ניסיון"או מה שקרוי , שצוברים השופטים במשך שנים הניסיון, לדעתי  

שבחלקו עלול , גם מעטה של ביטחון עצמי מקצועי ,מעבר לידע המשפטי המצטבר ,כולל" מקצועי

על ידידו שבויכוח , סיפורו של השופט באריכפי שעולה מ. מוטעה ומוטה, הגנתי ,בטחון יתר להיות

. כפוסק אחרוןמכאן שאת דעתו צריך לקבל , !"אני אומר לך ואני שופט: "על סוגיה באומנות הטיח באומן

המגובה על ידי מנגנוני הגנה מנהליים , שופט שיש זהות בין הביטחון העצמי המקצועי שלו

לדוגמה . יכול לחוות תחושות של אומניפוטנטיות, לבין הביטחון העצמי האישיותי שלו, ואישיותיים

דויות ברור שאם קיימות ע. נתייחס ליכולת להבחין בדברי אמת או שקר המובעים בבית המשפט

למרות שגם אז ייתכן כי (עשוי השופט להאמין בתום לב כי העד משקר , נסיבתיות והעד טוען אחרת

רוב השופטים סומכים על , אולם בהעדר עדויות נסיבתיות תומכות או סותרות) 45דובר אמת הוא

ו ההסתמכות היא בדרך כלל על סימנים סטריאוטיפים כמ. יכולתם לזהות את דוברי האמת או השקר

מבין השופטים במחקר שללו מכל וכל את  40%רק . דיבור קולח והישרת מבט לשופט, רעד, הזעה

  .)120מ "ע( אבשלום. בתכונותיהם המקצועיות" יכולת פוליגראפית"קיומה של 

                                                        
איש  53בין אלו , א שהוכיחו את חפותם- נ- בזכות ראיות ד, םמורשעי 209זוכו  1989יורק טימס דיווח כי מאז -הניו 45

 (Santos,2007)בעת המשפט שכנעו כי דוברי שקר הם  הנסיבתיותהראיות . שהורשעו ברצח
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אינה בוחנת מחדש את , לאותה תחושת בטחון עצמי תורמת גם השיטה שאפילו בדיון של ערעור

עדותו של פלוני היא (הופכת החלטה זו , היה והשופט החליט וכתב כי אין הוא מאמין לעד. העובדות

  .לעובדה משפטית שאינה בת ערעור) שקר

הוא חש חרטה וצער על שהחליט כך ולא , בחייולגבי החלטות רבות שאדם מקבל    

עלול להתחרט , שופט שקיבל החלטה שיפוטית. הן בהחלטות חשובות והן בהחלטות שוליות. אחרת

או שבדיעבד הבין , אם בשל מידע שלא היה בידו בעת שקיבל את ההחלטה, עליה במחשבה שנייה

גם אם נוכח , שיוכל לחזור בו, טהמערכת אינה מספקת מנגנוני ביטול לשופ. את הדברים אחרת

והשתכנע לאחר מכן כי חף ) 127/76פ "ע(אפילו חיים כהן שפסק בעניינו של עמוס ברנס . שטעה

ואולם האומנם יש צורך במנגנון . ללא משפט נוסף, לא יכול היה לבטל את פסק הדין –הוא מפשע 

ירו זאת בהתלבטויות הם הסב. רוב השופטים במחקר לא חשו מעולם כי טעו בהחלטתם? כזה

לי . חשו כי ההחלטה נכונה וסופית –אולם משנחה דעתם לכאן או לכאן , ארוכות קודם ההרשעה

ראוי לחזור ולהזכיר כאן את . נראה כי בחלק מהמקרים מדובר במנגנון של הכחשה או הדחקה

בזאת וזה כי אין אדם שלא טועה ומיד שטוען כך או שאינו חש )  121עמוד ( אמירתו של אחיטוב

מנגנון מקצועי נוסף של השופטים  .או שחש בכך ומכחיש  זאת ואז אמינותו כשופט נפגעת ,גרוע

שופטים שעשו זאת לא יכלו להתחרט משום . הוא מחיקת התיק מהתודעה לאחר שסיימו לעסוק בו

אם לא ,נכונות הביצוע משוב ואישורים על, אם לא מקבלים הדרכה. שלא חשבו יותר על הנושא

  ? כיצד נבנה הניסיון המקצועי ועל אילו עובדות הוא מסתמך, טועים לפעמים וננזפים בשל כך

אחד . קיימת אפשרות להעשיר את הניסיון באמצעות מעקב עצמי אחר ההחלטות  

-ב "האמצעים החשובים שהעניק המחוקק לשופטים מצוי בפקודת בתי הסוהר נוסח חדש תשל

ללא הודעה מוקדמת או , "מבקר חיצוני"זכותם לבקר בבתי הכלא שבמחוז שיפוטם כ והיא 1971

, ל טען באוזני כי זו אינה זכות אלא חובה"השופט חיים כהן ז. רק עם הצגת תעודת שופט, תאום

. אולם בפועל רק שליש מהשופטים ניצל זכות זו. והיה מי שקבל את דברי השופט כהן כהלכה

מתופעות , להתרשם מיעילותה, אמצעית להתרשמות מתוצאת החלטתםאפשרות נדירה ובלתי 

אפשרות ללמוד כי בית הסוהר אינו רק מתקן לשלילת חירות אלא גם מה. הלוואי שלה ומסכנותיה

, לתיוג האסיר ולשינוי תפיסתו את עצמו, להטלת קלון בל ימחה, מכשיר להשפלת העצמי

השופט יכול ללמוד כי לעיתים לא . (Johanston et al., 1970)לסוציאליזציה מחדש כשונה וכאחר 

על פי התקן הבינלאומי ועל פי חוק יסוד כבוד האדם  כנדרש ניתנים לאסירים תנאי חיים בסיסיים

וכן פרוטוקול ועדת החוקה ; 2007הסנגוריה הציבורית ; 2005,ראה הסנגוריה הציבורית (וחירותו 

הווים הזדמנות לשופט לפגוש את מורשעיו וללמוד על ביקורים אלו מ). 16/10/07, 314חוק ומשפט 
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 –תחושותיהם וסבלותיהם לאחר מעשה ולהבין באורח בלתי אמצעי כיצד חשו בעת המשפט 

וכן ללמוד על סיכויי המועדות של העבריינים . תחושות שהדיון הפורמאלי אינו מאפשר להביע

קרוב ו, ם שאורגנו במיוחד עבורםהיו שופטים שביקרו בכלא מספר פעמים רק בסיורי. הכלואים

היו גם . תפריט משופר בחדר האוכל ואסירים ממושמעים, ראו כלא מצוחצח לקראת בואםלודאי ש

הנושאים אופי זמני ושרוב השוהים בהם לא , שלא ביקרו כלל או שביקרו בחדרי מעצר בלבד

ושלח רבים לכלא  שהיה ידוע כמחמיר ביותראחד השופטים . מועמדים כלל לדין בסופו של דבר

 ). 84עמוד , הוד( .ולתקופות ארוכות לא ביקר בכלא כשופט מעולם

הנתונים מתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית . קל להשיג מידע על מגמות פשיעה  

גם משטרת ישראל מעבדת נתונים כאלו ומציגה . סטטיסטיקה וזמינים לעיון לפי כל חתך רצויל

ספק אם מידע זה מגיע לידי השופטים ונלמד . אותם בדוחות תקופתיים וכן הסנגוריה הציבורית

מתוך התשובות שניתנו לשאלות המתייחסות למגמות הפשיעה עולה כי רבים . בתשומת לב

אינם מזהים , בדין הפלילי אינם מכירים את מגמות הפשיעה ותמונתה הרחבהמהשופטים היושבים 

עליהם לקבל החלטות ולקבוע מהי . את הפשיעה הנפוצה ואינם יודעים את רקעם של העבריינים

בתחום זה נעזרים השופטים מטבע הדברים במידע . ואיזו עבירה אינה כה נפוצה" מכת מדינה"

כך למשל קובעים השופטים . אוטיפים ובדעות קדומות שצברוקרי התקשורת וכן בסטרי, הזמין

שאול אומר ). למרות שבכוחם לשנות זאת(בסיוע התקשורת כי במדינת ישראל הענישה קלה מידי 

 עובדה זוהי אבל לתת מסוגל לא אני פסיכולוגיים הסברים .מידי רכה היא בארץ שהענישה חושב אני: "לדוגמה

 גמולי ולהיות חזק יותר הרבה לענוש לדעתי צריך ...יחסית קלה היא המערב למדינות בהשוואה שענישה אובייקטיבית

, אם נשפוט על פי פרופורציית האסירים בבתי הכלא  יחסית לאוכלוסייה, עובדתית". יותר הרבה

עונש הכליאה הוא החמור . ניווכח כי ישראל מצויה דווקא בצד העונשי יותר של המפה העולמית

כפי שציין . 46וזו משמשת בו בקלות יתרה, סנל העונשים של מערכת המשפטביותר שיש באר

עד היום לא המציאו משהו טוב יותר מבית הסוהר ונראה לי שלבית הסוהר יש את "... : השופט העליון נמרוד

שנתון ( וזאת למרות שיעורי המועדות הגבוהים  "לפחות לגבי חלק נכבד באוכלוסייה, ההרתעה הרבה ביותר

מדינות בשכיחות  215מבין  30-נמצאה ישראל במקום ה 2007בשנת . )11.2לוח , 2009סטי סטטי

ח "כאשר באותו דו,  )(International Centre for Prison Studies, 2007השימוש במאסר  

פליליים  אסירים 319ו בישראל שה, תושבים לשכיחות בינונית 100,000-אסירים ל 148נחשבו  

ראה ( הממצאים חוזרים על עצמם גם בדוחות אחרים . תושבים 100,000לכל  )לא בטחוניים(

                                                        
אחת השאלות שנשאלו במחקר ולא נכללה בהצגת הממצאים התייחסה לשאלת העונש העדיף לעבירות אלימות  46

  .מדי והשופטים העדיפו מאסר לרוב העבירותולעבירות רכוש התגובה הייתה אחידה ל



 
156 

 

כי התמונה  קובע) 2007( 2006ח הסנגוריה הציבורית לשנת "דו).  Walmsley 2005,,למשל 

ישראל מצביעה דווקא על מגמה של התמתנות ברמות העבריינות ב, העולה ממחקרים שונים

ועל כי שיעור היפגעות מעבירות אלימות בישראל נמוך יחסית , 2000-ושנות ה 90- במהלך שנות ה

, יחסית לשיעורי הכליאה בעולם, השוואה של שיעור הכליאה בישראל, לעומת זאת. לעולם המערבי

וכי אוכלוסיית האסירים , מלמדת שמדינת ישראל היא מהמדינות המחמירות בעולם המערבי

  ). 2007, סנגוריה הציבורית(יים בארץ עלתה בצורה תלולה במהלך העשור האחרון הפליל

האמונה בקלות הענישה בישראל מביאה למעלה ממחצית אוכלוסיית הנחקרים לסבור כי   

אבל בהחלט אם . אני בינתיים לא רואה את הענישה הקשה בארץ. "הגברת הענישה תביא לצמצום העבריינות

אני . .".: ואת נמרוד אי אפשר לבלבל עם תוצאות מחקרים, )הושע" (ינות תצטמצםהעברי, הענישה תתגבר

אבל אני חושב , בהרבה מקרים מנסים להראות מחקרים שמפקפקים בזה. חושב שלענישה קשה יש השפעה גם מרתיעה

למרות המחקרים השוללים קשר בין , ואכן". ההערכה שלי היא שלגובה העונש יש משקל. שיש לזה משקל

 & Smith,1999; Currie,1998; Blomberg) ראה למשל(הגברת הענישה והרתעה 

Lucken,2000, יש שופטים הממשיכים להאמין בכוחה של ההרתעה משום שההיגיון הפשוט אומר

, הענישה היום מקלה מידי ואם היו שולחים יותר עבריינים בעבירה ראשונה לבית הסוהר. "להם שכך צריך להיות

  ).מתן" (הרבה עבריינים היו מפסיקים בתחילת הדרך. אבל ממשית ולא עבודות שירות, קצרה אפילו לתקופה

לא חוללה , בשאלות של הטרדה ופגיעות מיניות )ותיקוני החקיקה( האווירה הציבורית  

הם עדיין מאמינים  . נושאי הדגל של המדיניות הציבורית, שינוי מהותי בתפיסתם של השופטים

לבוש פרובוקטיבי או המצאות במקום מסוכן . במקרים לא מעטים לפגיעה  בה שלקורבן יש תרומה

לגברים יש נקודת "עדיין נשמעת טענה כי ". קנטור"מהווים סדין אדום לתוקפן ועילה להקלה בשל 

 מתן(". אין הם מסוגלים להפסיק גם אם בת הזוג דרשה במפגיע, חזור אשר אם הגיעו אליה-אל

   105עמוד 

, אולם השופטים הם הנותנים את הטון באשר לענישה, החוק והפסיקה בסוגיה זו הם חד משמעיים

ערכיהם ואמונותיהם , של גברים בגיל העמידה ומעלה" הניסיון השיפוטי"ונראה שטון זה מבוסס על 

לל שהקורבן משדרת סימנים אנחנו רואים היום שיש יותר עבירות מין וחלק מזה נובע בג. "שעוצבו לפני שני דורות

אין בישראל דיווח ). עדי" (היו פחות מקרי אונס, פעם כשהתנהגות מתירנית לא הייתה כל כך נפוצה. לא ברורים

. מה גם שגורמים בעלי עניין מדגישים אספקטים שונים בעבירות המין, אחיד ומפורט על עבירות מין

ין בעשור האחרון נשארו ברמה קבועה אולם עובדתית היא שבנתוני משטרת ישראל עבירת המ

אונס בעילה ומעשה מגונה "מקרים של  3609מדווחת המשטרה על  2006בשנת . פחות או יותר

ס "גם כשבודקים בנתוני הלמ). 2007,משטרת ישראל( 1997מקרים בשנת  3396לעומת " בכוח
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יותר "לא רואים , )הרשעות במשפטים פליליים על עבירות רציניות 11.3טבלה  - 2007,ס"למ(

ברור כי אין מגמת עלייה , גם ללא התאמה לגודל האוכלוסייה.  כפי שמציין עדי" עבירות מין

החלו , גם לא לאחר שצבורים מסוימים שבעבר הסתירו עבירות מין 47,בהרשעות בעבירות מין

ותר וגם נשים בחברה החילונית נוטות היום י כמו העדה החרדית או התנועה הקיבוצית, להיחשף

  . לפנות למשטרה ולדווח

כל ניסיון מעשי שאינו מתחיל בהבנה תיאורטית ואינו מלווה בשלבי טירונות של , לדעתי  

להמשיך , עלול להתבסס ולהבנות על טעויות לא מודעות, התנסות מעשית תחת הדרכה ופיקוח

לטות שגויות להביא להח -ובמקרה של שופטים  ,ולפנות לכוונים מוטעים בשל העדר הערכה ומשוב

לאור הירידה המתמדת בשיעור . ובהוצאת הצדק לאור, ולפגיעה קשה במורשעים ומשפחותיהם

בעידוד " ספק סביר"מבטל כל " ניסיון השיפוטי"עולה תחושה שה, 48הזיכויים במשפטים פליליים

  . המערכת

  

  חוסר המשוב והמחסור בידע, התמודדות עם חוסר הניסיון

, בעלי חולשות אנושיות, שופטים הם ככל האדם, יסיון השיפוטי שנצברלמרות הביטחון העצמי והנ

הם רואים פערים בין השופט הכול יודע , סביר להניח כי כשהם מתבוננים במראה. חרדות וספקות

המגבירות את תחושת , המערכת מספקת לשופטים הגנות. והכול יכול ובין הדמות הנשקפת

ידי תקנות -השופט מורם ומובדל על. העצמי של השופט הייחודיות וכתוצאה מכך גובר הביטחון

הישיבה על כס מוגבה כשמאחריו סמלי , נוסח הפניה לשופט: טכניים" אמצעי המחשה"ו, מנהלתיות

קבלת היציאה בהליכה לאחור ו, הקימה לפני השופט, השפה שאינה ברורה להדיוטות, השלטון

 ;Saks & Hastie, 1978 ; ראה למשל (  תיאפילו מרשלנות רב, הגנה הטוטאלית בדמות החסינות

Kerr & Bray, 1982  ; Baum,1997(.   

השוקל , מבית מדרשם של הריאליסטים פוגמת בדמות השופט הרציונאלי" תחושת הבטן"  

כמחצית . טרם הגעה למסקנה הסופית, ומאזן את העובדות בתהליך סוקראטי לוגי ורציונאלי

רק כשליש טוענים . ות בטן חלק נכבד בהחלטה השיפוטיתהאוכלוסייה במחקר מקבלת כי לתחוש

אולי זה כך ואולם . לרציונאליות טוטאלית והאחרים טוענים  כי קיימת תחושת בטן אבל לא אצלם

, "אנושית מדי"והנתפסת , של תכונה הקיימת בהם (projection)ניתן לראות בהצהרה זו השלכה 

                                                        
  2005  2004  2000  1994  1990  1985  1981  שנה 47

השנתון הסטטיסטי , ס"למ: מקור(    566  591  608  598  447  522  335  הרשעות
2007( 

 7.66%, 1970בשנת  13.3%, 1960בשנת  20.6%, 1951בשנת  30.5%: במשפטים פליליים שיעור הזיכויים 48
  )11.8לוח , 58ס שנתון סטטיסטי "למ( 2004בשנת  0.2% - ו, 2000בשנת  2.6%, 1990בשנת  4.6%, 1980בשנת 
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ובתוספת המילה " אינטואיציה"ף במושג הנרדף הוחל" תחושת בטן"אצל ברק המושג . על האחר

עוד בטרם נתן לעצמו , לעיתים חש השופט בתוצאה הרצויה"... :היא קבלה לגיטימציה והיתר שימוש" שיפוטית"

, תחושת הבטן). 196: 1987, ברק( " דין וחשבון באשר לדרך הראויה בה עליו ללכת כדי להגיע לתוצאה הראויה

אם מבוצעים על ידי , סימון המטרה טרם הירי מהווים דרך חשיבה ראויההשליפה האינטואיטיבית ו

הרי שיש בכך להרגיע שופט שאינו שלם , אם תחושת הבטן היא כלי החלטה לגיטימי, כלומר. שופט

  .כי החלטתו התקבלה כדין –שאין לו מספיק  ביסוס עובדתי או שהחליט בשל גחמה , עם החלטתו

. טת ולא חסינות דיונית מוגבלת כמו זו הניתנת לחברי כנסתלשופטים ניתנה חסינות מוחל  

הטעם לחסינות זו הוא לשם קיום העצמאות השיפוטית ומתן יכולת לשופט להחליט ללא מורא 

משחררת את השופט טוטאלית , חסינות גורפת זו המנוגדת לעקרונות יסוד בדיני נזיקין. ומשוא פנים

). 2001, אבניאלי(שיקול זר או שוחד , זדון, שלנותשמקורם בר, מכל אחריות למעשה או מחדל

. מעשים שבגינם מקצוענים אחרים עלולים לעמוד לדין ולשלם ברכושם ולעיתים אף בחירותם

, כמו זו המחייבת כל משרת ציבור)  accountability(חסינות זו מנטרלת את השופט מאחריותיות 

זהו למעשה קו ההגנה האולטימטיבי האומר . יןעצלן או עברי, גם בהיותו רשלן, ומעניקה לו הגנה

מאוכלוסיית השופטים אינם  72%אין זה מפתיע כי . תצדק בכל מקרה, לשופט החלט כפי שתחליט

 28%רק . אם כי חלק מהם מוכן לאפשר לתבוע את המדינה באחריות שילוחית. רוצים בשינוי המצב

ונקרטיות של מעשים לא ראויים שנעשו בידי מוכנים להעמיד לדין שופט רשלן ואלו הציגו דוגמאות ק

כמו שהסרת החסינות בגין , הטעמים לשימור החסינות נשמעים לעיתים חלשים למדי. שופטים

לגל תביעות כנגד שופטים ולהיסוס , לפחד מתוצאות מעשיו, רשלנות תביא לחוסר רצון להתמנות

זגנים לבצע את תפקידם ולהיות המהנדס ומתקין המ, מדוע מסכימים הרופא -מפני קבלת החלטות 

פטור בעצמו , אותו שופט הדן אותם ברותחים בשל רשלנות? חשופים לתביעה בגין רשלנות

כי שופט יכול לעשות נזקים וכי  )102עמוד ( אחזור ואזכיר כאן את דברי רחמים. מאחריותיות כזו

  .של שופטים" פשלות"נזקים אמנם נגרמים בשל 

  

  ביקורת ופיקוח

ארגונים מקיימים מערכות לביקורת פנים והם חשופים לביקורת חיצונית אם מצד ביקורת המדינה  

 אם מצד הרשות לניירת ערך ומועצת המנהלים כשמדובר בחברה, כשמדובר במערכת ציבורית

. רים ואם מצד רואי החשבון בחברה פרטית"אם מצד רשם העמותות במלכ, הנסחרת בבורסה

באורח . מערכת המשפט בישראל פטורה מכל ביקורת חיצונית והיא שומרת בקנאות על מצב זה

אולם מעשית היא תוקפת כל ביקורת , )1993,ברק(רשמי מהללת המערכת ביקורת ומזמינה אותה 
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השקיפות וזכות הציבור לדעת . יתקל בסירוב, של חוקרים להרים את המסךכל ניסיון . בחריפות

  .נעצרים על מפתנו של בית המשפט

המנתק את , השופט באובייקטיביות ללא סייג, מציג דמות שופט אוטופית 2491/02ץ "בג  

את ההצהרה הזו קישטו . וחותר להחלת ערכי היסוד בחברה, הסובייקטיביות האישית במחי יד

אולם הצהרות אלו ". ביצור אמון הציבור"ו, "ביצור שלטון החוק"ים בעיטורים המקובלים של השופט

דרך " מבצרים את שלטון החוק"לא ברור כיצד . לא נבדקו ונראות לעיתים מנותקות מהידע הקיים

ל מעמרמות של  מדדי האמוןצנחו , ומדוע למרות חשיבותו של אמון הציבור? מניעת מידע מהציבור

 ;Peres & Yuchtman Yaar, 1992)של המאה הקודמת   90-בתחילת שנות ה 80%-ל

Edelman, 1994,1995)  2007,רטנר( 2007בשנת  33%לכדי .(  

לשאלה מדוע קיימים הבדלים . השופטים אינם מקבלים הצהרות אלו ואינם מאמינים בהן  

בדלי אישיות וכי הם מודעים כי הפערים נובעים מה 77.3%כה גדולים בענישה הפלילית השיבו 

בקבעו כי אין שיפוט אובייקטיבי וכי יש הזדהות מעמדית  ניסח זאת חד וחלק)  94עמוד ( בארי . לכך

  .עם נאשמים ועם קורבנות

שעליהם הם , אינם קיימים לדברי אותם, האישיים האובייקטיביות ללא סייג והניתוק מהערכים

  . אמורים לחול

כן ולא רק "...ראה למשל דברי פנחס (חלק מהמואשמים מעוררים בשופטים עוינות ודחייה   

אין ספק שיש מקרים שבהם השופט חש סלידה "...או רון " בתיק פלילי אלא גם בתיק אזרחי יש לשופט אהדה ודחייה

אם בשל אישיות לא "). גם לפעמים בהתנהגותו בכלל ובאופן שהוא פונה לבית המשפט. מהנאשם המופיע בפניו

או , דפוסי התנהגות לא מקובלים כגון חוצפה, תרבותיים או מגדריים, מאפיינים חיצוניים, נעימה

כמחצית האוכלוסייה ? האם עוינות כזו משפיעה על החלטת השופט. שפשע חמור וקיצוני באכזריותו

קבלת העובדה תורמת לאפשרות לבטל ככל האפשר . עובדה שהעוינות אכן משפיעהקבלה את ה

. מדאיגה יותר היא תחושת המחצית השנייה כי העוינות אינה משפיעה. את השפעתה של עוינות זו

רק תחמיר את השפעתה משום , חזקה עליה שתשפיע ואי קבלתה, בין אם מודחקת או מוכחשת

יחסיים חברתיים  והוכח כבר כי .עה שאינך מודע לה או מקבל אותהשאינך יכול להתמודד כנגד תופ

  .Black,1989) ראה(השיפוטיות  ומיצוב חברתי משפיעים על ההחלטות 

קיימות וחודרות להחלטה , מהם השופט אמור להתעלם, גם השפעות חוץ חוקיות, יתר על כן  

חוקי הסוביודיצה ולמנוע דיון סברו כי רצוי היה להחיות את ) 25.3%(שופטים רבים . השיפוטית

הם מושפעים ממידע , מכלל הנחקרים 57.3%משום שלדעת . פתוח במקרים תלויים ועומדים
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אחרים סוברים כי קיימת השפעה וכי שופט . טענו כי אינם מושפעים כלל 14.7%רק . תקשורתי

  ? ל להתעלםאו שרק שופט לא מנוסה מושפע ולא מסוג, )?כיצד(צריך לדעת להתעלם ממידע כזה 

. מעט שופטים מצהירים על יכולתם להתנתק ממידע מרשיע המגיע ממקורות לא ראויים  

. אני בטוח שזה משפיע על השופט"... : כך פנחס. הרוב מקבלים את התופעה ומציעים ללמוד לחיות עמה

מהמקצועיות לתרגל את  השופט צריך כחלק. זה קיים. אבל אין טעם לגנות כי זו המציאות וגם אי אפשר לחזור אחורה

אין ספק שמידע שמתגלה בתקשורת ולא . "אבל לגמרי להתנתק מזה זה בלתי אפשרי. עצמו לא להיות מושפע

מופיע במשפט יכול לגרום לעיוות בשיקול הדעת של השופט כמו העובדה ששירה דונביץ העלתה 

נגד זה אין מה . ביחס למשפטו של איציק מרדכי שהמתלוננת נמצאה דוברת אמת במכונת אמת

הייתה אפילו דוגמה מוחשית של שימוש לא לגיטימי  )123עמוד ( למתן". לעשות וזוהי המציאות

  .שהגיע אליו שלא כדין במידע חיצוני

  .היה אפילו פתרון בדרך של סגירת משפטים לתקשורת עד למתן פסק הדין )124, עמוד( ולאבשלום

וכיצד להתעלם ממידע חיצוני  , המערכת אינה מדריכה את השופטים כיצד להתנתק  

חלק מהשופטים חשבו כי הערת חוקי . יתר על כן המערכת אינה לוחמת לשינוי המצב. ומהשפעותיו

ץ "אולם המצב כפי שמתואר באותו בג. עשויה לתרום לשיפור המצב, אכיפתםהסוביודיצה ו

 .כניתן למימוש ואינו יותר מאשר הצהרה אוטופית לא נראה) 2491/02(

מחליטים בתנאים , השופטים משלימים עם המצב, עם זאת ולמרות חוסר האובייקטיביות  

יום לאחר , בים בדינו של גנב רכבהיו יוש) 64%(כך למשל רוב השופטים . הללו ומסתגלים אליהם

חלקם היה יושב . שגנבו את רכבם הם וחשו על בשרם את עוצמת הזעם והתסכול הגלומים בחוויה

מיעוטם היה נוקט בגילוי נאות ומדווח ) 18.7%(בדין למרות שהאמינו כי החוויה תשפיע עליהם 

היו פוסלים  26.7%רק  .לצדדים על החוויה שעבר ומאפשר להם להעביר את משפטם לשופט אחר

  .עצמם מלשבת בתיק

גלויה , בלתי תלויה, ואין מערכת דין משמעתי, למערכת המשפט אין גם תקנון אתיקה מחייב  

ומרבית השופטים סברו , התקבל חוק נציב קבילות הציבור על השופטים, בתקופת המחקר. ופתוחה

השופטים לא ידעו על . נקציותלמרות חוסר הסמכות להטיל ס, כי אומבודסמן הוא פתרון נאות

 Judicial(ב "כמו למשל ועדות המשמעת הקיימות בארה, ל"מערכות ביקורת ופיקוח בחו

Disciplinary Commissions( הן ברמה הפדראלית )1993Kastenmeier,( והן ברמת המדינות,  

)  http://www.scjc.state.ny.usאו ניו יורק  v/index.phphttp://cjp.ca.goקליפורניה למשל (

וביכולתם להטיל סנקציות , בהם נידונות תלונות כנגד שופטים על ידי צוות שאינו מורכב משופטים

וועדות המפרסמות גם את שמות . (Canon & Johnson,1998)עד כדי הרחקה והמלצה להרחקה 

http://cjp.ca.go
http://www.scjc.state.ny.us
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אה לעניין זה את אתרי השיפוט הפדראלי ר(מעשיהם והסנקציות שהוטלו , הנידונים

http://www.fjc.gov  ואתר בתי המשפט של המדינותhttp://www.ncsconline.org(.  

ים הדעות היו חלוקות כאשר חלק חייב פתיחות ושקיפות ואחר, באשר לשקיפות ולפתיחות  

בעל סמכויות להטיל , היו מוכנים לקבל בית דין חיצוני 12%רק . העדיפו דיונים פנימיים סגורים

פטור מכל אחריות היא פריבילגיה שבודדים ". לסגור חשבון בבית"כל השאר העדיפו . סנקציות

 חוסר, היא עשויה לגרור לשטחיות וחוסר העמקה, למרות הביטחון שהיא מעניקה למבצע. זוכים לה

היא אינה מעודדת מוטיבציה ורצון להצלחה ומשמשת מגן אולטימטיבי , רצון ללמוד ולהרחיב ידע

חוסר השקיפות תמנע ". פיקוח נורמטיבי"אותם שהמערכת לא הצליחה להביא ל, לבינוניים ולחלשים

לא בכדי אמר השופט . מהתקשורת החטטנית לחשוף את ערוות השופטים ברבים ולחבל בכבודם

חלק מידידי על הכס סוברים שבשל ..".:   (Mikva)מבית המשפט לערעורים אבנר מיקוה הפדראלי 

" לחשוב שאוהבים אותי בשל בורות מטריד אותי, המסתוריות בית המשפט זוכה לכל כך הרבה כבוד

(O'Brian,1997:1)  ונשיא בית המשפט לערעורים באנגליה שנשאל כיצד לשקם את אמון הציבור

חוסר השקיפות מכסה  by being more open ".(Malleson,1999): "יב לקוניתבמערכת המשפט הש

טאטא אך מתחת "ומאפשר למערכת ל) היבטים חיובים מגיעים לתקשורת(על עוולות שופטים 

  .דיווחים שאינם חיוביים" לשטיח

לאור , לא פיקוח פורמאלי משמעתי: מכל אלו אנו למדים כי המערכת אינה מפעילה פיקוח  

. איש איש כאישיותו, איש איש לנפשו ולהחלטתו. ולא פיקוח נורמטיבי, תקנות אתיקה מחייבקוד 

, האם מערכת שבה שופטת שמעלה באמון  ?"שופט הרצוי"האם מדיניות זו בונה את דמות ה

  ? פיקוח נאות ושמירה על אתיקה מציגה) 2461/05 מ"בד; ב2005, יועז(הנת כמונשארת 

שבועה זו מעמידה את  המדינה וחוקיה מעל , ינת ישראל ולחוקיההשופט נשבע אמונים למד  

: כמעט כל  -וכמעט כל מי שמפר את חוק המדינה צפוי לסנקציה . לכל שיקול או העדפה אישית

יכולה עוצמתו , בשל חוסר קיומו של פיקוח מכל סוג שהוא ובשל חוסר אחריותיות. למעט שופטים

, שר  ניצב השופט בפני דילמה האם לקבל החלטה חוקיתכא.  של השופט הבודד לגבור על החוק

אולם המחצית " ייקוב הדין את ההר"למחצית האוכלוסייה אין התלבטות ו, למרות שיש בה אי צדק

ואם בעזרת מניפולציות , אם באמצעות החלטה צודקת ולא חוקית, השנייה נוטה יותר לכוון הצדק

כפי , ופט לעיתים להפוך את העקוב למישורשבעזרתה יכול הש" פרשנות"בחוק ומילת הקסם 

היו  כי החופש הפרשני מאפשר לשופט לעשות במקרים רבים כרצונו) 99עמוד ( שהעיר פינחס

טעות "הם נוטים לעשות , שופטים שלא לציטוט אמרו כי כשעולה מצב שבו הדין יביא לאי צדק

http://www.fjc.gov
http://www.ncsconline.org
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יש גם המשדרים לתובע כי מוטב , ומשאירים את תפקיד הרע לערכאות הערעור" שיפוטית מכוונת

  .שלא יערער

מגביר את פערי הענישה ומשמר את , או חוסר הרצון לקיים פיקוח משמעתי, חוסר היכולת  

. הלכו בכוון צמצום שיקול הדעת השיפוטי בענישה הפלילית, מערכות משפט בעולם. המצב הקיים

מערכות . אם בעזרת עונשי מינימום ועונשי חובה ואם דרך קווים מנחים מחייבים או מדריכים

התחלחלו מעצם הרעיון ההופך , וחשבות מתקיימות במספר מדינות אולם השופטים שנחקרוממ

יש מידה לא מבוטלת של אגוצנטריות בקו המחשבה שאינו בוחן . לדעתם את השופט לרובוט

אלא בצורה שבה רפורמות כאלו . רפורמות המכוונות ליתר צדק ויעילות, רפורמות במושגי הנשפטים

  . דרך עיני מקבלי השירות אלא דרך משקפיהם של נותני השירותלא . פוגעים בשופט

עם מרווח של שיקול דעת כמו , עם זאת רוב קטן בקרב השופטים היה מוכן לקבל קווים מנחים  

אולם נראה כי . היה נגד כל צורת הנחיה ומתן כיוון 44%מיעוט של ). 1997(שהציעה וועדת גולדברג 

בדרך כלל תוך שימוש , חידוש או רפורמה, מנע מכל שינויממשיכה בדרכיה שלה להי, המערכת

לערך עליון ולמטרה , בטענה של פגיעה בעצמאות השיפוטית שהפכה מכלי עזר להשגת המטרה

נראה שהמערכת . והם לא נשאלו לדעתם, גלוי או חסוי, לא נערך סקר בין השופטים. בזכות עצמה

  :השופט העליון נמרודאומר . ח או באפשרות יישומו"אפילו לא דנה בדו

כך אני מעריך ולא נותן , ההנחה היא שזה מקבע יותר מידי את הדברים. אני לא יודע למה זה לא התקבל"  

אנו חיים על ההתאמה של העונש . כך אני מעריך. את אותה אפשרות להתאים את הענישה לנסיבות המקרה

אני לכשעצמי חושב . הגמישות שיש לשופטהשיטה הזאת לוקחת משהו משיקול הדעת ומ. לנסיבות הכוללות

  ".שבסך הכול  שאפשר לחיות עם השיטה הקיימת

ואף הגישה ) א2005, יועז(ח ורצתה ליישמו "את הדו" גילתה"ציפי ליבני בהיותה שרת המשפטים  

אלא שמעברה למשרד החוץ קטע את התהליך והקפיא  ,)2006, בן דוד ואחרים(הצעת חוק בעניין 

תכן כי אם הייתה ממשיכה בדרך זו הייתה זוכה לביקורת של מהרסת המערכת וזאת י. את החקיקה

  . ח חובר על ידי השופט העליון בזמנו אליעזר גולדברג"למרות שהדו

מושג ה . אף מעבר לגבולות ולמדינות, בשאלות קשות נוהגים רופאים להיוועץ זה עם זה  

second opinion ,טימציה לקבל חוות דעת נוספת מאיש שעלה מתחום הרפואה מעגן את הלגי

הרכב בית דין שידון בכל הנושאים הפליליים עשוי להקל על , באופן דומה. מקצוע אחר בתחום

כך היה מקובל , למתן את הפערים בניהם ולהגיע לפסק דין טוב יותר, השופטים בהתלבטויותיהם

האם היו מעדיפים לשפוט כל השופטים נשאלו . בימי הסנהדרין וכך מקובל במשפט הפלילי הגרמני

הרכב פלילי מקרב את הקיצוניים ומביא ? )בהנחה שאין מגבלה תקציבית(מקרה פלילי בהרכב 
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. ומצמצם אפשרות לטעות, מציג את המקרה מזוויות מבט שונות ומגוונות יותר; לענישה מתונה יותר

בהרכב עשוי כל שופט  ,מאידך. ההרכב עשוי גם להציג לשופטים כיצד עמיתיהם חושבים ומתנהגים

היו משאירים  30%, חשבו שמותב עדיף תמיד 42%. להבחן על ידי האחרים וחולשותיו נחשפות

היו מעדיפים דן יחיד  27%ואילו , דהיינו רק בתיקים של פשיעה חמורה –את המצב כמות שהוא 

יל ואילו רק השופט שעליו הוטל לחבר את פסק הדין הוא פע, עלו טענות כי בהרכב. בכל מקרה

  .האחרים פסיביים יותר וכן כי המשפט מתנהל ביתר יעילות כאשר יושב בראשו דן יחיד

כמו , משפטנים כגון נציגי ציבור-רוב השופטים דחו על הסף  את הרעיון לשתף במותב גם לא  

אחת הטענות . פסיכולוגים במקרים ששפיות מרכיבה את ההגנה או קרימינולוגים במקרים פליליים

אולם לטעמי דווקא הרכב פלורליסטי . רעיון זה הייתה כי השופט משליט את דעתו על היתרכנגד 

יאיר היבטים ששופט שמורגל לחשוב , יותר יוכל לבחון את העובדות מזוויות שונות ומגוונות יותר

נראה גם . וירחיב את הבסיס המקצועי לקבלת ההחלטה השיפוטית, יתעלם מהם  -בדרך מסוימת 

האם עמדה זו מייצגת פחד סמוי שזר עשוי להתרשם . ן לשמור על מסגרת הגילדהשיש ניסיו

עם זאת למעלה . ?שתהליך השיפוט הוא פחות מורכב ומסובך ממה שמנסה מערכת המשפט להציג

אם כי חלקם היה  מתנה את היותם , משליש מקרב השופטים היו מקבלים שיתוף של לא משפטנים

מצאתי  שניסיונם של  השופטים  . ן כמו פסיכולוגים או קרימינולוגיםשל אלו מקצוענים בתחום הנידו

מקצוענים בבתי הדין לעבודה ובבתי -יש המהללים את הלא. מקצוענים אינו אחיד- בישיבה עם לא

האם אלו המחייבים הרכב השופטים המעדיפים . ויש השוללים אותם בכל מכל, משפט צבאיים

האם השוללים חוששים מפני חשיפת ? ופט היחידעבודה בחברה על פני הבדידות של הש

  . נראה כי לא מדובר בחולשת השיטה אלא יותר בהעדפות אישיות של השופטים? חולשותיהם

  

  עמדות כלפי המערכת

היא , היא מאפשרת להם לפעול בתוך מסגרת רחבה וגמישה, מערכת המשפט היא טובה לשופטים 

מסתירה את המעשים הפסולים , מערכתמטפלת בהם בתוך ה, מגנה עליהם גם כשכשלו

מחוץ לעין הציבורית ותוך , היא עושה זאת בכפפות של משי, ואם מאלצת אותם לפרוש, והמחדלים

, ולכשפרשו השופטים בגיל מבוגר יותר מכל שכיר אחר במשק. מתן סעד כלכלי לאחר הפרישה

, ין לתביעות קטנותבבתי ד, גם לתעסוקה בועדות ערר, תדאג המערכת בנוסף לקצבה הנדיבה

לא יזכו " מרדנים ומשחירי פנים"שופטים . בבוררות ובגישורים, בוועדות שחרורים של בתי הסוהר

  .בהטבות הללו
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 בה שירתו היה זה מפתיע למדי לגלות כי לרוב השופטים דעה בינונית למדי על המערכת  

, זוכים להערכה רבה, רהשופטים לנדאו ושמג, בעוד שקודמיו בתפקיד. ואצבע מאשימה כלפי ברק

הצהרותיו . נתפס ברק בעיני רבים כמי שדרדר את המערכת והוריד את קרנה בעיני הציבור

לא זכו להערכה רבה בעיני  –והאקטיביזם הקיצוני , הרחבת השפיטות וזכות העמידה, הקיצוניות

ף להורדת בכפו 7כי מעניק למערכת ציון  מייצג דעות אלו באמרו )127עמוד ( מכבי. השופטים

עם זאת הוא סבור כי לא יעשה . האקטיביזם השיפוטי בשל העובדה שהיא פועלת למרות הכשלים

  .שינוי רציני במערכת הדבר יגרום לבעיות קשות

   

בות לא נתנו מיידית כמו התשו, הייתה קשה לשופטים" ?איזה ציון כללי היית נותן למערכת"השאלה 

תחושתי הייתה כשל צפייה באדם החוזר . הדיבור היה מהוסס ולא קולח, ברוב הנושאים האחרים

אומר למשל . בשאלה ולראשונה בחייו נוסע בשבת וספק מנקר בקרבו שמא חטא וייענש בידי שמיים

בסופו של דבר ". נותן ציון לעצמו אדם לא. לא הוגן שאני אתן ציון משום שאני חלק ממערכת המשפט"... : שרון

נעשה . ציונים בינוניים למדי) למעט שופטי בית המשפט העליון בדימוס(העניקו השופטים  למערכת 

אולם כללית הדעה הייתה שהמערכת שהייתה , ניסיון להבחין בין שופטי הדיון ובין הדרג הבכיר

ל המערכת לעדכן את בתי המשפט טענות רבות עלו כנגד מחדליה ש. הידרדרה, בעבר טובה יותר

  :)127עמוד ( עמינדבכפי שהדגיש . בשינויים חשובים ברפואה ובקרימינולוגיה פורנזית

   

 עמוד( ירמיהכפי שטען . נשמעו טענות כנגד אטימות המערכת לביקורת ולשינויים עם רוח התקופה

127 (   

  :או חבקוק 

. פעם בתי המשפט היו מעל לכל ביקורת. החברה השתנתה ובתי המשפט לא בדיוק השתנו ביחד אתה"...  

ובכלל אמרו פעם על הציבור בישראל שהוא אוהב מאד את העלייה אבל . והיום הם לא יודעים לקבל אותה

ת הביקורת אבל לא מפנימים אותה ולא מקבלים שגם לנו יש אנחנו מאד מכבדים א. אוהב פחות את העולים

קודם כל תיתן כבוד . ב- ההתנהגות החיצונית של שופטים באולם שזה א. מקום לעשות שיפורים ליעל ולתקן

וגם באקדמיה יש ביקורת נגד בתי המשפט שגם אותה בתי . כ תכתוב פסק דין בלי להשתלח בו"למתדיין ואח

  ". אוהביםהמשפט לא מבינים ולא 

". אנשי שלומנו"כנגד חסימת קידום לאילו שאינם , עלו טענות כנד התככים הבינאישיים  

לתפקיד שופט מחוזי  דן כהן בארי למשל מספר בפירוט כיצד הוצנח המתמחה הצעיר של אגרנט

  .בשל איומי אגרנט להתפטר אם המינוי לא יעבור, בבאר שבע
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כאחת ממערכות המשפט הטובות  - ת את עצמה השופטים אינם מסכימים עם תאור המערכ  

כשיטת המינויים הטובה , מנפץ פרות קדושות כמערכת הטובה בעולם  )126עמוד ( עדי. בעולם

  .כי כל הדברים הללו אינם נכוניםוטוען  –בעולם וכסדר הדין האדברסרי הטוב ביותר 

  

  אחרית דבר   

ומתוך  ,ך הראיוןבמהל ועוד יותר מתגובות ביניים, מתוך תשובות השופטים במחקר לשאלות שהוצגו

, פריטי התקשורת הרבים שהצטברו בשנים האחרונות ועסקו במערכת המשפט ובמחדליה

על , שמירה על מערכת המשפט כפי שהיא: "נדה מרכזית'התרשמתי שלמערכת המשפט קיימת אג

אין זו מדיניות כתובה ולא ניתן להצמידה .  Rozen-Zvi) , 2001 זה ראה בעניין( "טובתה ויוקרתה

וניתן להבינה במושגי , ששנותיה הן כשנות קיום המערכת, אולם זוהי מסורת, מו של אדם בודדלש

אלא אוסף של קבוצות ומעמדות , גישת הקונפליקט  הטוענת כי המערכת אינה ישות אחת מלוכדת

קונפליקט המשוכך דרך  מתן תגמולים והענקת . יחסי קונפליקט - שיש ביניהן יחסי כוח וסטאטוס 

דרך יצירת מיתוסים המעודדים מראית של שיתוף פעולה ואחידות ודרך מניעת שקיפות , סטאטוס

מכל ניסיון לערוך , נדה זו נועדה לשמור על המערכת מכל זר'אג). Martin,1992(וביקורת מבחוץ 

, לשם כך מושקטים הקונפליקטים. בה שינויים ותמורות ומכל אפשרות שתראה פחותה בערכה

  .יבודים ולהנאות והחזית האחידה נשמרתהשופטים זוכים לכ

וקיומה , נדה זו נשמרת בקנאות למרות שאין מדיניות מוצהרת להכתיב זאת'מצאתי שאג  

הגנה על שלטון ", "קיום העצמאות השיפוטית", "שמירה על הדמוקרטיה"מוצדק באמירות כגון 

ואומר  )1993(של יונג אשתמש כמטפורה במושג . וכיוצא באלה" שמירה על אמון הציבור", "החוק

ניתן לראות את תחילתה של  . נדה זו הוטמעה עמוק באני הקולקטיבי של מערכת המשפט'כי אג

במינוי הנשיא הראשון לבית המשפט העליון על ידי מי שהיה חברו ושותפו לעסקים " מסורת"ה

לזכרו של  סירובו של אגרנט להשתתף בטקס קבלת תנאים מיוחדים כמו דרך )1980, רובינשטיין(

או אולשן שעזב את טקס פתיחת הכנסת , השופט ברנדייס משום שלא הוענק לו דרכון דיפלומטי

" מסורת"ימינו עת מתבטאת ה ועד) 2004, שטרית(מגילת היסוד משום שלא הוזמן לחתום על 

גולדברג מימוש הצעתה של ועדת השופט : בסירובה של מערכת המשפט לערוך רפורמות כמו

להגביל את שיקול הדעת של השופטים בגזירת הדין בשל פערי הענישה וחוסר  )1997,גולדברג(

) 2004,סגל; א2002,ימיני(התנגדות פעילה של המערכת לרעיון מינוי האומבודסמן ; מדיניות ענישה

ההתנגדות  ;)2002,אלון(הגזרה והתייצבות שופטים עליונים בכנסת לשם הפעלת לחצים לביטול 

 דחיפת הרעיון להקים רשות שופטת עצמאית ;)ב2001,ימיני(משפט לחוקה הבוטה להקמת בית 
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ההתנגדות העיקשת : זו דוחה כל ביקורת חיצונית כמו" מסורת). "1996,קדמי( מנותקת תקציבית

שפרסומו עולה בקנה אחד עם )  2004,שרביט; 2002,ברק; 2002,מרגלית(למשוב עורכי הדין 

; "זכות הציבור לדעת" –עליו מגינה מערכת המשפט בחירוף עיקרון ש - עקרון יסוד בדמוקרטיה 

, פרידמן, 2005, זר-גוטמן(כולל אקדמית מקצועית , ההתנגדויות המתלהמות כנגד כל צורת ביקורת

השימוש בכוח ו;  שתיקתם של השופטים המכהנים ואי השמעת ביקורת גלויה נגד המערכת; )2006

  ).2419/02ץ "בג(ם חיצוניים מחקרי, ללא הנמקה חוקית, המערכת לבלום

אינה מגלה עניין לדעת מה חושבים עליה השופטים  -דרך השופטים המכהנים  –המערכת   

או ציבור , ואין לה עניין לדעת מה חושבים עליה המשתמשים בשירותיה כמו קהל עורכי הדין, עצמם

ון הציבור  אולם לא המערכת מקדשת אמנם את אמ). אמון הציבור(בעלי הדין או הציבור בכללותו 

מערכת המשפט שלמדתי . בעת שהדרדר לשפל חסר תקדים בעשור האחרון, עשתה דבר לשיקומו

תוך , להכיר אינה רואה עצמה כגוף שלטוני שנועד ונוצר לספק שירותים לאזרח ביעילות ומקצועיות

רתם של שופטים רבים אף הביעו זלזול ביוק. מחדלים או ביקורת, תיקון דרכיה נוכח כשלים

או כדברי השופט ). civil servants" (משרתי ציבור"משום שאינם אלא , השופטים הקונטיננטאליים

  :העליון מיכה

השופטים אצלם אין להם את אותה . פקידים ברמה די נמוכה. השופטים בצרפת או יפן הם פקידים"...  

התובע יושב באותה רמה איתו ואילו . כ הופך להיות תובע"הוא שנתיים שופט ואח. האוטוריטה שיש לו אצלנו

אני שגדלתי בתרבות האנגלו סכסית כולי משתגעת . אפשר להשתגע מזה. הסנגור יושב ברמה נמוכה יותר

השופט אינו נהנה מהעצמאות שלנו ואין לו אותו מעמד שיש בעולם האנגלוסכסי . זה תרבות אחרת. מזה

  " .! הוא פקיד של המדינה, הוא פקיד. לשופט

קשר זה אני מבקש להבין חלק מהממצאים במחקר הנוכחי ואת המסקנה בה  

בהסתכלי על ? "מיהו השופט וכיצד הוכשר לתפקידו"באשר לשאלת המחקר , לדעתי, המתבקשת

יכול אני לקבוע כי המאפיין את , "פרופיל של שופט"תשובות השופטים בניסיון להרכיב מתוכן 

דק מדוד ואחיד לכל ולקבל החלטות דומות במצבים המצופים להעניק צ –אוכלוסיית השופטים 

למרות , המערכת. למרות הדמיון ברקעם והשכלתם הוא השונות הגדולה בהחלטותיהם –דומים 

כמעט ואינה עושה דבר לצמצומה של אותה שונות , טענותיה כי מדובר בשופטים מקצועיים

גות מערכות אחרות כמו מערכת כפי שנוה, בהחלטות השיפוטיות לשם עיצוב היחיד הפרופסיונאלי

אמנם בתקופה . אי צמצום השונות מביא כאמור לפערים גדולים בהחלטות השיפוטיות. הרפואה

גולדברג ח ועדת "החלה זו לנער את האבק מעל דו, הקצרה בה שרתה ציפי ליבני כשרת המשפטים

שביצעו את אותה עבירה ונשפטו , כיום יכול לקרות מצב שבו שני אנשים"  :שאר נימוקיה הדגישה בין). 1997(
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יש פה רצון להקטין פערי ענישה ולצמצם את . וזה בלתי מתקבל על הדעת, בפני אותו שופט יצאו עם עונש שונה לגמרי

זה גם יחזק את אמון . אנו מקווים להסיר את חשש הציבור מגזרי דין שרירותיים, באופן זה. חוסר השוויון שבפסיקה

והוסיף והחרה בני מזוז היועץ המשפטי , )2005, מצוטט אצל רוזנר("הציבור במערכת המשפט

של פערי , המצב הזה. המציאות כיום יוצרת מצב של פערי ענישה משמעותיים וחוסר אחידות בענישה: "לממשלה

גם אם יש הסברים טובים , זה פוגע באמון הציבור במערכת המשפט. יוצר תחושה לא נוחה בציבור, ענישה משמעותיים

  .ח לצבור אבק על המדף"למותר לציין כי עם פרישתה חזר הדו). 2005, מצוטט שם" (בפערים

חלקם אף בחר . מדברי השופטים עולה כי רובם לא התכוונו מלכתחילה להגיע לשיפוט  

לרובם אין השכלה רחבה במשפטים או בתחומים . בשיפוט בשל חוסר הצלחה במקצוע עריכת הדין

א נבחרו מקהל עורכי הדין ומידת תואמותם לשמש כשופטים לא נבדקה על הם לא אותרו ול. אחרים

הם לא עברו . רובם הציג מועמדות ומונה בשל קשרים מתאימים. ידי גורמים מקצועיים אובייקטיביים

תקופת חניכות ולא קבלו שום הכשרה ספציפית או כלים אחרים היכולים לסייע להם במילוי תפקידם 

אפילו , ן להם גוף מוסמך עימו הם יכולים להתייעץ ולא גוף המגדיר מדיניותאי. והם מצרים על כך

הם אינם מקבלים משוב מסודר על החלטותיהם ולא . לא ברמת בסיס כמו הגדרת מטרת הענישה

אין זה מפתיע שבמקרים רבים המידע שצברו מתוך . מידע שוטף על מגמות פשיעה וסדרי עדיפויות

הם מבטאים דעות קדומות שחלקן נובע מחוסר . דות  המחקריות הידועותאינו מתאים לעוב, ניסיונם

. להפעיל מנגנוני הגנה כדי לדכא לבטים וחוסר ביטחון באשר להחלטותיהם, לדעתי, ונאלצים, ידע

לא לפי תוכן הדברים אלא לפי צורת הגשת  - כך למשל רובם מאמינים ביכולתם לזיהוי שקרנים 

רובם מכירים . נים כי מעולם לא הצטערו על החלטה שקיבלוורובם טוע, העדות ושפת הגוף

.  בהשפעות עוינות כלפי נאשם ועם זאת היו יושבים בדינו של גנב רכב יום לאחר שרכבם הם נגנב

אולם לא היו רוצים לשתף הדיוטות , רובם מעדיפים בדרך כלל ישיבה בהרכב על פני דן יחיד

אמצעות חסינות גורפת ואינם מוכנים בדרך כלל לקבל השופטים מעדיפים להיות מוגנים ב. בהרכב

האם נכון להשאיר את הדברים כמות . כפי שנדרש מכל משרת ציבור) accountability(אחריותיות  

תקשיב לביקורת , או שמא ראוי שהמערכת תתעשת? הוא שיהיה לעתיד ,האם מה שהיה? שהם

  ?ותקבל בברכה רפורמות

אהרון ברק (בת על המערכת ועל העומד בראשה לשופטי המחקר יש ביקורת נוק  

רובם ). רחמים" (תתפקד עוד יותר טוב] המערכת[אולי כשתתחלף ההנהלה היא "... ): בתקופת המחקר

הם מדגישים את הקושי בביטול מינויים , מבקרים קשות את שיטת מינוי השופטים ודרכי המיון

למעט שופטי העליון . חשים תהליכים אלולקויים שאינם בטלים בשישים ואת משך הזמן שבו  מתר

ואולם הביקורת לעולם אינה מושמעת . רוב השופטים מעניק למערכת ציונים בינוניים למדי, בדימוס
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או כדי שלא להפסיד טובות הנאה , )outsider(אם על מנת שלא להיחשב כזר , בראש חוצות

  .את הענף שעליו הם יושביםבמובן שלא לכרות , המוענקות על ידי המערכת לשופטים בדימוס

שמטרתה ) ראה הצעה בהמשך(כחוקר הריני טוען שהגיעה העת לכונן רפורמה מקיפה   

בין אזורי השיפוט השונים ובין השופט לבין , תהיה צמצום השונות הקיימת בין השופטים לבין עצמם

ושיפור , סאלשם קידום השוויון והצדק מחד גי –עצמו כדי להגביר את האחידות בגזירת הדין 

אני סבור שתנאי בסיסי והכרחי לקיום רפורמה כזאת . השירותים הניתנים לאזרח מאידך גיסא

הוא בראש ובראשונה הסרת מעטה הסודיות מעל לרשות השופטת וחשיפתה , במערכת המשפט

אלא ברוח התקופה וברוח , למתן הזכות לציבור לדעת לא רק כסיסמא, לביקורת ולשנויים, לשקיפות

  .כשופטים בכול חברה דמוקרטית, חופש המידע חוק

  

  רעיונות לשיפור מערכת  המשפט

כאילו ברגע . שאלוהים לשפיטה בחרתנו, "אלוהים לשלטון בחרתנו"יש פה מין גישה כמו שאמר פעם הליכוד "... 

  ).  עמינדב( ..."שהתמנית לשופט אתה יודע הכול 

  

כפי שקרא לו היועץ המשפטי אהרון ברק בפרשת ידלין  "עקרון בוזגלו"או , עקרון השוויון בפני החוק

למרות זאת נמצא כי קיימת . הוא מעמודי התווך של עקרון החוקיות ושלטון החוק, )1981, גוטמן(

בין שופטים באותו , בין שופטים במחוזות שונים ובערכאות שונות, שונות בקבלת החלטות ענישה

ת את אוכלוסיית השופטים כקבוצה של אנשי מקצוע מאפיינ–ובין שופט ובין עצמו  , בית משפט

כאשר אותה ) 1988(שונות זו מקרינה על חוסר אחידות כפי שהציגו חסין וקרמניצר . בתחומם

" נבו"וכפי שמאושש אתר  מאשר במחוזות אחרים עבירה בדיוק נענשה ביתר חומרה בירושלים

: בבית המשפט המחוזי בירושלים היו אומרים. ן למשלתיקח תיקי נזיקי"... : או כפי שטען מיכה. )2009, באום(

ואימת זאת שרביט  "?מה לעשות . שם ישבו דורנר וברנר' שם ישבו זיילר וזאבי  היית מקבל חצי מקומה ב' קומה ג

אמון הציבור פירושו תחושה של הציבור "... ): 2005(שונות זו פוגעת בשוויון ובצדק כפי שטען ברק  ).2005(

לא זהותם של . וללא כל נטייה, ניטראלי תוך מתן יחס שווה לצדדים, אובייקטיבי, השיפוטית נעשית באופן הוגןכי ההכרעה 

ואף מתבטאת , ..."פי דין-זהו אמון הציבור כי השופט עושה צדק על. הטוענים אלא משקלם של הטיעונים הוא המכריע

ובשחיקת אמון , העונש או קולתו על חומרת של ריבוי ערעוריםב, בחוסר יעילות של מערכת המשפט

  . הציבור במערכת

ויתרום , ניתן להניח שצמצום השונות בין השופטים כאנשי מקצוע יגביר את יעילות עבודתם  

אין זה הפתרון היחיד וללא ספק ניתן באמצעות שינויים מבניים לשפר את .  לאחדות בענישה
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. ות הקלים יותר והמהירים ביותר להשגהאולם צמצום השונות הוא אחד הפתרונ, המערכת ולטייבה

היא מערכת ארגונית שמדגישה את צמצום השונות בין אנשי המקצוע , מערכת הרפואה למשל

ובשל כך , למרות שתלמידי רפואה מתקבלים לאחר מבחני קונקורס וראיונות מקיפים. השונים בה

הליווי , יין שיטות הלימודעד –הם מצויים בין המאונים הגבוהים באוכלוסיה מבחינת פוטנציאל 

ההתמחות המפוקחת לאחר סיום הלימודים , ההתנסות במהלך הלימודים, האישי והמשוב הצמוד

מבטיחים כי רוב הרופאים , ביחד עם הצורך לקיים מעקב מתמיד אחרי השינויים המהירים במקצוע

דמיון המגביר . ומיםברפואה המערבית ייגשו לבעיה רפואית בדרכים דומות למדי ויציעו פתרונות ד

התמחות , וכי פתרונותיה מבוססים על ידע, את תחושת הציבור כי לרפואה מזור למרבית חולאיו

והיום המידע , הרפואה השכילה להשתמש ברבים מהחידושים הטכנולוגיים, יתר על כן. והשתלמות

ידוע על בעיה זו  יכול לאתר בנקל מה, ורופא הנתקל בבעיה מסוימת לראשונה בחייו, נגיש לרופאים

לקיים סיעור מוחות , וזאת בנוסף ליכולת להתייעץ עם מומחים. ומהם הטיפולים המעודכנים ביותר

מעלה הרפואה על נס את השקיפות , בניגוד למערכת המשפט. או להפנות למומחה בתחום

שלונות מקיימים בתי החולים דיונים בכי, למרות הצורך להתגונן מפני תביעות רשלנות. והפתיחות

מערכת המשפט נמנעת מדיון . וחלקם אף מתפרסם בספרות ,טיפוליים שאירעו בהעדר רשלנות

  .אינה מפרסמת מקרים לדוגמה ואינה מעודדת התייעצויות, אינה מציעה משוב ליחידיה, דומה

פתרונות שעשויים להקטין , אציע להלן מספר פתרונות אפשריים לצמצום השונות  

  .ישה ולהגביר את אמון הציבור במערכת המשפטמשמעותית את פערי הענ

  

  השכלה  והדרכה, הכשרה, מיון, צמצום שונות בין השופטים באמצעות גיוס

כל . השכלה והדרכה, הכשרה, מיון, ניתן לדעתי לצמצם באמצעות גיוס, חלק מהשונות הבינאישית

ולם ללא הגדרה א. פועל בדרכים הנראות לו מתאימות ביותר, אדם המוכנס לסיטואציה חדשה

ללא וודאות כי הידע נקלט וכי ישומו נכון וללא , ללא הקניית הכישורים והידע, ברורה של התפקיד

השופטים . קטן ביותר הסיכוי שפתרונות של אחד יהיה תואם את פתרונו של האחר –תיקון טעויות 

עה ביקורת על הוב. הכשרתם ומדרכי קליטתם במערכת, עצמם הביעו חוסר שביעות רצון מחינוכם

חיפוש מדוקדק יותר אחר כוח . ועל הקשיים להוציאם מהמערכת" שופטים לא מוצלחים"קיומם של 

  .עשוי להניב מינויים מוצלחים יותר, אדם מתאים

הכוונה היא לחפש בשוק . פרו אקטיביות, ארגונים עסקיים רבים נוקטים בשיטות גיוס יזומות  

לתפקידים בכירים . וברורים ולנסות לפתותם לעבור לארגון מועמדים העונים לקריטריונים מובנים

ציד "יוזמים הארגונים חיפוש אחר מועמדים מתאימים באמצעות משרדי השמה המתמחים ב 
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או חיפוש יזום , בחיפוש אחר עובדים מוצלחים אצל מתחרים או ספקים, )HeadHunting"  (ראשים

כמו סטודנטים במכללות יוקרה , ת תחת מעקבאחרי מועמדים מתוך אוכלוסיות ספציפיות המצויו

נסלור 'כך למשל  מקיימת לשכת הלורד צ. )Christian,2005ראה (הקרובים לסיום לימודיהם 

על כל עורכי הדין המתדיינים , המתעדכן מזומנות, ואישי התנהגותי, באנגליה מאגר מידע מקצועי

)barristers( , מתוכם נבחרים המועמדים לשיפוט)Malleson &  Russel,2006 .(ב קיימת "בארה

צופה בהופעותיהם , העוקבת אחרי עורכי דין, )במקומות בהם נהוגים מינויים(ועדה מייעצת למושל 

קודם לראיון אישי וחקירה בפני בית הנבחרים המאשר את המינוי , וחוקרת את ריקעם

)Abraham,1998  .(שנקבעו  ל סורקים את שנתוני המתגייסים לאור פרופילים"בצה)מראש ) א"קב

. הערכה והתאמה ספציפיות, מזומנים לבחינות מיון, וכאלו שנמצאו מתאימים לתפקידים מיוחדים

עובר את המסננות הבאות ולא כל מי שהתקבל , ראוי לציין כי לא כל מי שעונה לדרישות הפרופיל

בר ניב . הכשרהרבים מודחים במהלך ה. אכן מצליח לסיים ולתפקד כהלכה בתחום עליו התמודד

למעט חובת הפרסום ברשומות כי , תפקיד איתור המועמדים אינו מוסדר בחקיקה"...: כותבים) 1996:322(ולחמן 

אין מנגנון הפועל באופן מסודר ועל פי אמות מידה מוסדרות לאיתור מועמדים נאותים לתפקידי . נדרש מינוי שופט

כ עקב "מועמדים שהמערכת הממנה יזמה את מועמדותם בד, יםאלו  מגיעים מתוך מי שעקבו אחר הפרסומ. השפיטה

שופטי המחקר מאוששים טענה זו ומציינים כי על המועמד לגייס המלצות ". .הכרות עם בכירי המערכת

, מקור נחשב או יוקרתי יותר, וככל שאלו מגיעות ממקור המקורב למי מאנשי הוועדה למינוי שופטים

  .הסיכוי למינוי עולה

המערכת עושה מעט מאד בשלב , או הממצאים והובהרו בחלק הראשון של הדיוןכפי שהר  

אין בדיקה מפורטת של מניעי הממליץ להמלצה ומידת היכרותו . טרום המינוי לברור המוץ מהתבן

. הבחירה בשיפוט עולה במקרים לא מעטים כברירת מחדל ולא מבחירה מתוכננת. עם המועמד

והיו . ואינו מתבצע על ידי אנשי מקצוע בתחום מדעי ההתנהגות, הוא קצר מידי" השתלמות"שלב 

המועמדים מגיעים עם השכלה משפטית ". השתלמות"גם מקרים שמועמדים מונו ללא אותה 

ולא מתקיימת הכנה תיאורטית , או במשפט פלילי, לחלקם אין אפילו ניסיון מה בהתדיינות, בסיסית

גם במהלך השנים אין . ת עם הישיבה על הכסאו שלב חניכו, ומעשית טרם הכניסה לתפקיד

, מדעי המשטרה, השופטים מקבלים הרחבת השכלה בתחומים רלבנטיים של מדעי ההתנהגות

ואינם מקבלים מידע שוטף על מגמות פשיעה ועבריינות ואפילו לא משוב או . הרפואה והכלכלה

  . הערכה על ביצועיהם

נראה לי שתנאי הכרחי לקבלת , ם וגורלוהיות שלשופטים ניתנה היכולת לחרוץ חיי אד  

, ראה בן דרור (הוא הכשרה רצינית ומעמיקה שתינתן למועמדים שיבחרו , משרה בעלת שררה זו
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בחזוני אני רואה שיטה בה מועמדים לשיפוט יבחרו באמצעות וועדות איתור ויעברו מיון ). 1994

בתחומים רלבנטיים חוץ  מהמתאי הכשרהלאחר המיון יקבלו המועמדים ה. אישיותי מקצועי

. קרימינולוגיה ורפואה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה ופסיכיאטריה, וראיית חשבון ככלכלה ,משפטיים

בתחנות , במוסדות כליאה וגמילה, הכרות זו תלווה בסיורי שטח באזורים מוכי עבריינות

ים במועמדים במהלך תקופת ההכשרה יצפו  משקיפים מקצועי. ובמוסדות פסיכיאטריים,משטרה

בתום ההכשרה ימונו המועמדים לשופטים זמניים ויקבלו חונך . ויבחנו את כישוריהם החברתיים

יקבלו , לאחר כל אלה ובהנחה כי יתפקדו כיאות.  עימו יסתייעו בגיבוש ההחלטות השיפוטיות, צמוד

הוגות אלא אקלקטיקה של שיטות הנ, אלו אינן שיטות חדישות. אותם שופטים מינוי של קבע

                 שיטת משפט קונטיננטאלי  מקיימותה אירופה במיוחד במדינות, במקומות שונים בעולם

) Cappelletti, 1989,; 1994,דרור-בן ;Leith, 1995; Fields & Moore,1996 ; Bottcher,2001; 

Gressmann,2002 ; Terril, 2002 .(עם הכשרת שופטים צריכה לכלול גם הכרות  ,מטבעה

התהליכים הקוגניטיביים של קבלת החלטות תוך פיתוח רגישות לכשלים ולמוקשים הטבועים 

היא חייבת להדגיש בעיות מיוחדות עליהן צריכים  שופטים לתת את הדעת  כמו עדות ; בתהליך

היא צריכה לכלול הכרות עם בתי הכלא וחדרי ; או הודאה שנתקבלה תחת לחץ ועינויים, ראיה

ולהבין מדוע , ריכה לבחון ולנתח החלטות שבדיעבד התברר כי היו שגויות מהיסודהיא צ; המעצר

  .נתקבלו וכיצד להימנע מכך בעתיד

אני מעז לראות כיצד ניתן יהיה להכשיר שופטים עתידיים מיד עם סיום , כחזון ארוך טווח  

יזכו עם  המתקבלים. כאשר מועמדים החפצים בשפיטה יעברו קונקורס מתאים, לימודי המשפטים

הצטרפותם לשכר כמשפטנים בשירות המדינה ויעברו תקופת הכשרה בת שנתיים או שלוש 

, בתביעה הכלכלית, לאחר מכן יועסקו כפרקליטים בתביעה הפלילית. במקצועות רלבנטיים

לאחר ניסיון מצטבר כזה ועם מעקב צמוד אחר המועמדים . בסנגוריה הציבורית וכיועצים משפטיים

וגם אז ימונה להם שופט חונך , לערך 35יזכו לקבל מינוי לשיפוט בגיל , ופת שירותםלאורך כל תק

שופטים בוגרי הכשרה כזו יהיו . עימו יוכלו להתייעץ הן בשאלות פרוצדורה והן בשאלות מהותיות

  .אחידה יותר –בעלי רמת מקצועיות גבוהה ויש להניח 

. לנושאים פליליים ולנושאים אזרחייםבמקומות רבים בעולם קיימת הפרדה בין בתי המשפט   

תוך שימת דגש בעת חינוכם על ההיבטים הקרימינולוגיים , במשפט פלילי תמחיםהכשרת שופטים מ

, יאפשרו הקמת בית משפט פלילי שיבין טוב יותר את ההיבטים הקרימינולוגים, והפורנזיים

יתקיימו הדיונים ברציפות  בית משפט שבו. הסוציולוגיים והפסיכולוגיים של העבריין והעבירה

בישראל קיימים מספר בתי משפט .  וללא עינויי דין של משפט הנמשך על פני שנים,  וביעילות
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בתי הדין לעבודה ובתי הדין , בית המשפט לענייני משפחה, מתמחים כמו בית המשפט לתעבורה

את השיפוט יסוד בתי המשפט לתעבורה הוצדק  בטענה שהקמתו תחיש . השונים לענייני דת

  ?לא יעשה כך גם ביחס לעבירות פליליות מדוע). 2000, שמגר(תעבורה וייעלו בעבירות 

  

  צמצום שונות בין שופטים בעזרת מדיניות מוגדרת

פוגם , מגביר את השונות בקבלת ההחלטות של חבריו, ארגון הפועל ללא מדיניות סדורה וברורה

ח הוועדה "שבדו) 1997(השופט גולדברג ים ובניהם עמדו על כך רב. באמינותו ובכוחו לפעול כגוף

שעמד בראשה נאמר כי עקרון החוקיות מחייב לקבוע את גדרי שיקול דעתו של השופט בהפעלת 

וכן לחיזוק , ליתר בהירות ולצפייה מראש, כדי לגרום ליתר ודאות, הדין  כשהוא גוזר את הדין

: באומרו )2000:1(שמגר הנשיא בדימוס ועמד על כך . מערכת האמון שבין בתי המשפט לציבור

כינון מוסדות למימושה של גישה , מקיפה ושלמה, הנושאים הנידונים במאמר עניינם אימוץ של גישה תכנונית כוללנית"

אכיפתם של דינים אלה והמגמות המנחות , שיטתית רב ייצוגית ומחשבות על הגישות הרווחות בדיני העונשין, פרוגרמטית

נשארו על  )1993(שמגר בעיה היא שהצעה זו  כמו תקנות האתיקה שחיבר הנשיא ה".  המוצעות

  . הנייר בלבד ולא יושמו

משום , תפקיד קביעת המדיניות צריך שיוטל על המחוקק, לשם שימור העצמאות השיפוטית  

ועליו החובה להגדיר ולקבוע כיצד , ועל השופטים בכללם, שהוא הוא הקובע את הדין החל על הכול

אלא גם את מערכת הקשרים , מדיניות זו צריך שתקיף לא רק את הפסיקה והענישה. יושם הדיןי

על . ומערכת סנקציות מתאימה למפרי מדיניות, כולל דרכי הקידום של השופטים, שבין הערכאות

בית המשפט שוב מצפצף על "מנת למנוע אותם מצבים בהם שופטים פועלים כאוות נפשם בניגוד לחוק 

ובניגוד לסדרי , )2004, זהבה גלאון מצוטטת אצל חורב" (שקבע עונשי מינימום על עבירות מין, יחוק של

  :כפי שמציין בית המשפט העליון מנהל תקינים

ידי ערכאה -לא ברור לנו על יסוד מה נטל בית המשפט המחוזי חירות לעצמו לסטות מקביעה שנעשתה על" 

המבנה הנורמטיבי של מערכת המשפט בישראל מחייב קיום . אפילו אין היא מקובלת עליו, גבוהה ממנו

והיה על בית המשפט המחוזי , משפט הגבוה ממנו-פיה כפוף כל בית משפט להחלטות בית- הירארכיה שעל

  ).7152/94א "רע" (לנהוג כפי שהורו לו ולדון בערעור שהוגש לו לגופו של עניין

עצמאות "ב, "שלטון החוק"ב, "ת המשפטמערכ"כיום מערכת המשפט מתנגדת וזועקת לפגיעה ב

מערכת שתפעל לאור מדיניות , אולם אני מציע שההפך הוא הנכון". אמון הציבור"וב, "השיפוטית

  .תחזק את עצמה ואת אמון הציבור בה, ברורה וחד משמעית
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  צמצום השונות בין השופטים באמצעות מבנים חברתיים

כמו , ת העונש שיוטל עליך תלויה לאו דווקא בנתונים אובייקטיבייםמיד....): "1990(ל "אמר השופט חיים כהן ז

בנתונים הסובייקטיביים של , היא תלויה גם ואולי בעיקר: או מספר הרשעותיך הקודמות, טיב העבירה שעברת ומסיבותיה

.." מפעם לפעםאלא כל שופט בפני עצמו שונה , ואולם לא זו בלבד שהשופטים שונים זה מזה..השופט אשר תעמוד בפניו

). 2005, שרביט" (עדיף לעבריינים להישפט בתל אביב ולא בירושלים: "וצוטטה השופטת בדימוס דורנר

ביצורו של אימון הציבור במעשה "... 2491/02ץ "למעט אותה הצהרה תמוהה ומנותקת שניתנה בבג

יתנתק השופט מתפיסותיו , תו את הדיןערך זה מחייב כי בהחל. השפיטה מותנה בקיום אובייקטיביות שיפוטית בלא סייג

והמגבשים את תפיסות היסוד , המאחדים אותה, ויחתור להחלת הערכים המשותפים לחברה, הסובייקטיביות -הפרטיות 

כולל , כי לאישיות השופט תפקיד מרכזי בהחלטה השיפוטית  וגם שופטי המחקר, אין חולקים" שלה

  .ביעה זותמכו בק, אותם שישבו בבית המשפט העליון

או לצמצמן במידה  ייחודיות לנטרל במשהו את אותן השפעות אישיותיות, האם אפשר בכל זאת

לדעתי קיימות אפשרויות כאלו והשאלה תהיה עד כמה תהא החברה מוכנה להשקיע ? ניכרת

  ?כלכלית בהשגת צדק ובשיפור ניראותו

בכל ) ה המשפטיתמותב בעג(פתרון מקובל שמקורו במשפט העברי הוא ישיבה בהרכב   

ישיבה בהרכב תביא להסכמות ולפשרות . שהרשעה בה מטילה קלון, מקרה של עבירה פלילית

למרות שכולם רואים את אותו המקרה ובאותן , שיצמצמו את פערי ההחלטות הקיימים בין השופטים

. טעדיין מתקיימת שונות הנובעת מאישיות שונה ומעמדות שונות של השופ –בו זמנית , נסיבות

שופטת המיעוט הציעה . שנות מאסר על ידי שופטי הרוב 20נגזרו על רוני ליבוביץ  518/90ח "בתפ

 ).1399/91פ "ע(" בלבד"שנות מאסר  14ובסופו של יום גזרו עליו שופטי העליון , שנות מאסר 12

ה דעת המיעוט השפיע, אולם גם כך. אין ספק כי מדיניות ברורה הייתה מצמצת את הפערים מראש

בה השופטים בהרכב מתייעצים  -לבטל את השיטה הקיימת , עם זאת חשוב לדעתי. בכוון הצמצום

העצמאות הפנימית של  עיקרון בהיותה סותרת את –בינם לבין עצמם טרם קבלת ההחלטות 

כפי שנהוג בבית המשפט העליון של (יש לחייב כל שופט להגיש את מסקנותיו בנפרד . השופט

ולקיים את הדיונים , )מגיש אחרון הנשיאאת דעתו ראשון ואילו  הזוטרופט ב בה מגיש הש"ארה

כך גם . בשיטה זו יגנו בעלי עמדת המיעוט על החלטותיהם ביתר תוקף. כ"שיביאו לפשרות אח

יתר על ). ישעי." (בדרך כלל במותב מחליטים מראש מי יכתוב ואז הוא ערני יותר והוא המוביל"ימנעו תופעות כמו 

חולל במשפט , שהוא אחד מעקרון היסוד של שפיטה נאורה, רון האשמה מעל לכל ספק סבירעק, כן

יש   –כאשר בהרכב מחליט אחד השופטים לזכות מול שניים להרשיע . הישראלי ויש להחיותו

, משום שאם אחד השופטים לא השתכנע כי יש מקום להרשיע. לדעתי לקבוע זיכוי מחמת הספק
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את תוספת העלויות נתן לצמצם באמצעות ? ור ספק סביר ואף יותר מכךהאין החלטתו מטילה בבר

יש . אלא יתנדבו ויבחרו בשל מעמדם בקהילה ויושרתם, שלא יוגרלו מכלל הציבור, שופטים הדיוטות

אולם אני רואה בכך קירוב השופטים לאידיאל של , שיראו בכך הכנסת מושבעים בדלת האחורית

  ".בתוך עמי אני יושב"

שהציע מודל סוציולוגי של החוק השונה ברוחו ) Black,1989(גישתו של בלק ברוח   

בחשיבה החוקית .  אך גם מושלם יותר, רדיקלי יותר, מהחשיבה המשפטית ניתן לראות פתרון נוסף

הערכת ההחלטה החוקית נעשית תמיד בתחום דין או דינים מסוימים , הדין נתפס כעניין של החוקים

הגישה ? "מיהו המעורב" ההמודל הסוציולוגי עוסק בשאל. לות משמעותשלאורם העובדות מקב

המודל המשפטי מנותח בריק . המבנה החברתי מספק את הדקדוק, החוקית נותנת את השפה

הגישה החוקית מניחה כי החוק הוא . חברתי וההיבטים החברתיים נחשבים כלא ראויים להתייחסות

לפיכך במודל החוקי הפלייה . וגית גורסת כי החוק משתנהאוניברסאלי וקבוע ואילו הגישה הסוציול

היא עניין טבוע בשיטה והיא בלתי , היא סטייה ואילו המודל החברתי סובר כי הפלייה לכל סוגיה

כדי לנטרל את המרכיבים החברתיים של המקרה ולהגיע ליתר אחדות או , לדעתו של בלק. נמנעת

הכוונה היא להסתרת המידע החברתי ככל . של המקרהסוציאליזציה - יש לבצע דה, לפחות הפלייה

שאין להעיד את הקורבן על עברה (ההגנה על קורבנות תקיפה מינית  יכמו למשל בחוק. שניתן

  ).המיני

הוא העברת המקרה מיד לאחר שנקבעה האשמה , הפתרון האידיאלי לתפיסתו של בלק  

, הפרוטוקול, המתאים לאור פסק הדין שתקבע את העונש, לשופט אחר או עדיף לוועדה, ונסיבותיה

ללא התרשמות אישית ממאפייני העבריין או , הוועדה שתבחן את המקרה. והמלצות קצין המבחן

מראה מהודר או , יופי או כיעור, גבריות או נשיות, שטף לשון או עילגות, חיבה או עוינות: הקורבן

לא יכניס מידע , הפוסק בעובדות ובתנאי שהשופט(רק כך . 'מעמד חברתי וכד, השכלה, מוזנח

ולענישה על פי נתוני , ליתר אובייקטיביות, "ריק חברתי"נוכל להתקרב ל) חברתי לתוך פסק דינו

וועדת הענישה תוכל להשתמש במאגרי מידע ממוחשבים שיכילו הן . התיק בלבד ללא גחמת שופט

קווי המדיניות המתחדשת והן את  )2009, וםאב" (נבו"כמו מאגר  ענישה במקרים דומים בעבר

, ניתן למחשב גם מידע משפטי, בניגוד לדעתם של שופטים מסוימים). Tata et al., 1996 ראה(

 .ממש כמו שניתן למחשב מידע רפואי ולקבל החלטות משפטיות ממש כמו רפואיות בסיוע מחשב

שיקול דעת מחייבת , משום שגם שליפת נתונים ממאגר, "רובוט"הדבר אינו הופך את המשתמש ל

על ידי המערכת שמנעה  לדבריו אולם הוכשל, ל עבד בכוון זה"השופט בדימוס טלגם ז .ושום שכל

  ).26/7/01שיחה עם טלגם (ממנו תקציבים וסיוע 
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  צמצום השונות בין השופטים באמצעות למידה

, סלע". The only true wisdom is in knowing you know nothing"סוקרטס מצוטט כאומר 

  : שופט בית המשפט העליון בדימוס אומר

רחב יותר מאשר יתר , בסיס, הוא בעל תשתית, אבל מקצוע המשפטים יחסית. כל השכלה יכולה להוסיף"

הרי אתה . והאלמנטים שאתה מדבר עליהם הם חלק מהדברים שהשופט צריך לקלוט אותם. המקצועות

אם אתה מופיע בבית משפט . ושאים זרים למי ששופטסוציולוגיה ופסיכולוגיה הם לא נ. שופט ולא עורך דין

  ". אז אם הוא לא פסיכולוג הוא לא יעשה חקירה, והשופט חוקר אותך

משום שמקצוע המשפטים אינו . וברור לכל בר דעת שאין היא נכונה, יש יוהרה רבה בקביעה זו

, ברים שנאמרויתר על המידה על ד כותהסתמו לשמרנות מחנך לחשיבה ביקורתית ולמחקר ונוטה

  .מגבירה ומחזקת את השונות בין השופטיםדווקא  גישה זו , בכל אופן. כעל עובדות

הנטייה , נהפוך הוא, אין כיום מקצוע עליו ניתן לומר כי תשתיתו רחבה יותר מכל מקצוע אחר  

 וסמכות כך שלמנתח אורתופדי אין הידע, ומצומצמת כיום היא לכוון התמקצעות תת ענפית ספציפית

לאור דיווחם של רוב השופטים כי .  וניסיונו כמנתח למרות השכלתו כרופא לבצע ניתוח מעקפים

לאור אמונם כי ביכולתם לזהות דוברי אמת ושקר , מעולם לא חשו חרטה בשל החלטה שקיבלו

אין ספק כי לשופטים חסר ידע  –ובשל דעות קדומות וחסר ידע מעודכן על מגמות עבריינות ופשיעה 

  .מערכת אינה מספקת ידע זהוכי ה

בתחומים לבר , כדי לשפוט נכוחה על  השופטים לקבל ידע רלבנטי על בסיס שוטף  

אבל יש לאספם ולהגישם בצורה ברורה לשופטים כך , נתונים סטטיסטיים הם זמינים לכל. משפטיים

 וייםוהתאונות מצ ת הנפגעיםוהקטל בכבישים שעה שעקומ" השתוללות"שלא ימשיכו להתייחס ל

שעה , שלא יטענו כי יש להחמיר בעונש משום שרמת הענישה בישראל מקלה מידי; בירידה

בעבירות  ,שלא יטענו להחמרה על מנת להרתיע; על פי כל מדד ביותרשישראל היא מדינה עונשית 

  . שבהן הרתעה בפירוש אינה פועלת

אפשרויות שיקום , שעמיפוי אזורי פ, קל יחסית להעביר ידע על מגמות פשיעה ועבריינות  

סינדרום האישה "אם המשפט האמריקני רואה ב. לידי השופטים בדרך של שגרה, וכגון אלו

אם . ראוי שהשופטים ידעו זאת, עילה להגנה עצמית גם בהיעדר סכנה ברורה ומיידית" 49המוכה

באותו רגע  כיצד חש שיבינוחשוב  –אדם שפעל ברגע של פאניקה ואיבוד עשתונות בדרך רשלנית 

, קיימים חולי נפש המבדילים היטב בין טוב לרע. ולא ייחסו לו שיקולים רציונאליים של אדם סביר

                                                        
  .ור מתמדתרה של פחד וטרוויבא, לרוב, גורם לקורבן להיות שרוי  ,זוג מתעלל- בקשר תלותי והרסני עם בןאדם המצוי  49
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ללא הבנת , קביעת כשירות נפשית. אולם אינם יכולים לפעול בניגוד לצווים שמחלתם כופה עליהם

  .נשמעת לעיתים תלושה –מה בפסיכיאטריה 

משוב עורכי הדין . טים משוב מכל סוג שהואבמצב הנוכחי המערכת אינה מספקת לשופ  

ראוי שגוף . אולם אלו מצידם לא הרימו מערכת מעקב ודיווח משל עצמם, נדחה על ידי השופטים

אורכם ודיוקם  ויעביר חוות דעת , בהירותם, מקצועי יעקב אחרי פסקי דין ויגיב לגבי איכותם

אם לכשעצמו אינו חש שטעה ? הוא מכשליווכיצד ילמד ? איך יקבל השופט ניסיון. מקצועיות לשופט

. וכפי שכבר נאמר גם פסק דין שנהפך בערעור אינו יעיל כמשוב? ואם אין גוף חיצוני שאומר לו כך

הצביע על חשיבות המשוב לשם תיקון או לימוד מהחלטות ) Hogarth,1981(כבר הוגראת  

  .מוטעות

חשוב ביותר לצמצם שונות , תומך בהאם באמת חפצים אנו במערכת משפט שהציבור מאמין בה ו

, עורכי דין ומתדיינים, העברת משוב בין צרכני המערכת. בפסיקה ולתת תחושה כי דין אחד לכל

חפצה בהערכה וביישום לקחים לטובת " יד על הדופק"תעניק לציבור הרגשה כי המערכת עם 

ישיבה במגדל השן , היוםבעולם של . כמובן בתנאי שהתוצאות יפורסמו ושהלקחים ילמדו –הציבור

  :ואחזור כאן על דברי הנשיא בדימוס ברק שאמר. אינה מולידה כבוד והערכה, לבד

אמון הציבור . אין להסתיר את האמת. זכאי הציבור לדעת מי הם יוצרי דיניו ובאילו גבולות הם פועלים… ." 

לגיטימיות . ם דבר אחרכאשר הציבור ילמד לדעת שהשופטים אומרים דבר אחד ועושי, בשפיטה ייפגם

ראוי לעסוק , כן- על. את דרכי הפעלתו - לבקר , ובשעת הצורך - השפיטה תקוים רק אם ידע הציבור להעריך 

השופטים עצמם צריכים לתת ביטוי לחופש . אין להסתירו מתחת לשטיח. הדעת השיפוטי-בגלוי בשיקול

  , )36, 1993, ברק"  ( ...ו או באחרתהשיפוטי הניתן להם ולשיקולים שהניעו אותם לבחור באופציה ז

  . אך לא עשה, אמר

מה מייחדם מבני , "?האם שופטים הם כבני אדם"מעלה את השאלה  )2005(צבי - רוזן  

לטענתו אחת ממושכלות היסוד של השיח ? תמותה ומדוע יש להתייחס לדבריהם כאמת הצרופה

, הניטראלי והאובייקטיבי, "מקצועישופט ה"אודות ה, הציבורי היא האתוס שמייצרת מערכת המשפט

מטרתו של אתוס זה היא לבסס את . העומד מעל לכל מחלוקת ומסוגל לחלץ את האמת מכל מצב

המערכת מפעילה לשם כך שיטות רבות . הלגיטימיות של הכרעותיו ולבסס את אמון הציבור

אותו שופט . המנסות לעקר את ההליך המשפטי מהשפעותיו האישיות והייחודיות  של השופט

רוזן צבי . תוך שימוש באותו ידע, מקצועי שרק לו ורק בידו הידע הייחודי והכישרון לעשות משפט

צדק , מנסה במאמרו להראות כי מאמצי בית המשפט להציג את השופט כאידיאל של חוכמה

  .  ואובייקטיביות נוחל כשלון



 
177 

 

מחזק את , נבדקיוכששופטים הם , שהוא הראשון והיחיד שנערך בישראל, מחקר זה   

גם השופטים עצמם , טענותיו של רוזן צבי ומוכיח כי לא זאת בלבד שהאתוס  נדחה  על ידי הציבור

, מערכת המשפט נכשלה למעשה בבניית פיקוח נורמטיבי. אינם מקבלים ואינם תומכים באותו אתוס

  .ולא ניסתה מעולם להפעיל פיקוח ארגוני פורמאלי מכל סוג

מצד אחד ניצבים רפורמאטורים המנסים לתקן את מערכת המשפט בעצם ימים אלו ש  

ומצד שני עומדים ראשי המערכת המסרבים להאזין ; וליעלה בין שבדרך נכונה או בדרך מוטעית

. ודוחים את עצם לגיטימיות הביקורת" חוסר סמכות", "חמס"לשיקולי החפצים ברפורמה וצועקים 

ומערכת המשפט וטוענים כי הרפורמה כביכול נועדה  ראשי המערכת המאיימים בשבר שלטון החוק

ואם , 50ראוי להאזין לדברי השופטים עצמם, בימים אלו. להרוס בלבד וכי ראוי למצב הקיים להישאר

אפשר שהמערכת , בקרב השופטים המכהנים 51ומחקרים נוספים מחקר זה יעורר מחקר דומה

שפניה לשירות  ,יעילה, רוצים מערכת טובהוכי רובם , תתעשת ותבין כי לא כל מבקריה הם מהרסיה

אמון "והמושג ,  אזי המערכת תשיב לעצמה את אמון הציבור. הציבור ואוזנה כרויה לשעוותו

את שלי , אם כל אלה יושגו, יתממש במציאות ולא ישמש כסיסמא ריקה למצב בלתי קיים" הציבור

  .עשיתי

  

                                                        
 אין: שוטים חסידים תהיו אל"תרתו במאמר שכו) 2007(כמו למשל דברי נשיא בית המשפט המחוזי בדימוס זיילר  50

  "לגיטימי ללא בה הדיון את הופך פגם פרידמן ידי על שהועלתה הצעה באף
 

 החינוך בעיצוב שיעזור מחקרים של רב מספר לבצע ניתן, חוקרים לפני דלתותיה ותפתח תתעשת המערכת אם 51
 ידרשו שלגביהם מוסרטים או זיםמומח אירועים הצגת דרך תלהיעשו עשוי בסיסי מחקר. השופטים של וההכשרה
. החברה ממדעי מומחים ובתמיכת, שופטים בהשתלמות יוצג הפערים ניתוח. עונש ולגזור הדין את לפסוק השופטים

 של המשכו. הדין את ולגזור לפסוק ובקשה, העבר מן מקרים של פרוטוקול הצגת בעזרת תלהיעשו יכול נוסף מחקר
-דתיות, לאומיות כמו חברתיים רקע במשתני ומניפולציה הדמויות שינוי תוך, ריות מאוחר חודשים מספר יעשה המחקר
 שופטים בפני הצגתו.  החברתיים המשתנים השפעות על בפירוש יורה כזה מחקר. 'וכו חברתי מעמד, מוצא, חילוניות
 מדדים פני על לגברים נשים בין פערים שיבחנו מחקרים. פערים ולצמצם הזהירות מידת את להגביר עשויה, נכונה בצורה
. לפעול כיצד ההרכבים קובע את ולהדריך, במערכת שופטות של הגבוה היחסי מספרן לאור, לתרום הם אף עשויים שונים
מחקר  רצוי נוסף שטרם נערך כמותו    .ולייעלה לשפרה נוכל כך – יותר טוב המערכת את ונכיר במחקר שנרחיב ככל

על , מנצחים ומנוצחים בפלילי ובאזרחי, תובעים ונתבעים, ירות של בתי המשפטהש צרכנייהיה סקר עמדות של , בארץ
   .על היעילות ואילו שיפורים היו רוצים לראות, על היחס,  טיב השירות שקבלו
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 .www.ynet.co.il ,/08/115 .ידיעות אחרונות. "סיר הלחץ של השופטים" .)ב2008(' ב, אוקון •

  )'נספח ב. (5/5/04מיום  60131804סימוכין . מכתב אל הוועדה למינוי שופטים .)2004( ,)כ"ח(' מ, תןאי •

  /http://www.huka.gov.il. פתח דבר –חוקה בהסכמה רחבה  .)2007( ,)כ"ח(' מ, איתן •

 .באינטרנט הארץ ".ש העליון"דורית בייניש ויעקב טירקל ימונו לשופטים בביהמ" .)1995(' ג ,אלון •

www.haaretz.co.il ,5/9/1113.  

 .הארץ  באינטרנט ".מתגבשת הצעה למנות נציב תלונות נגד שופטים" .)2001( 'ג, אלון •

www.haaretz.co.il ,/01/88. 

 .הארץ  באינטרנט ".עוכבה הצעת חוק למינוי נציב תלונות נגד שופטים: בלחץ אור וחשין" .)2002( 'ג ,אלון •

www.haaretz.co.il. /02/62.  

הארץ  ". זו הדמוקרטיה: השיב ברק; סכנה מבית: ריבלין כינה המהפכה החוקתית" .)2003( 'ג ,אלון •

  .www.haaretz.co.il ,/03/325 .באינטרנט

 .הארץ  באינטרנט ".ייערך שימוע פומבי למועמדים לבית המשפט העליון: הצעת חוק" .)2005( 'ג, אלון •

www.haaretz.co.il, /05/615.  

 .הארץ  באינטרנט ".און לוועדה לבחירת שופטים- היום יידון מינוי בר"  .)2006( 'א, וכרמל 'ג, אלון •

www.haaretz.co.il, /06/611.   

דברים בסיכום המושב ". יתרונות וחסרונות –דגמי הביקורת השיפוטית " .)2002(' ת,שוורץ-אלטשולר •

המכון : ירושלים . אלי לדמוקרטיההראשון של הכינוס החמישי של המועצה הציבורית של המכון הישר

  .הישראלי לדמוקרטיה

.    ,MSN. , www.msn.co.il "ש"בביהמ לפגוע הניסיון להבין מתקשה: בייניש" .)2008(' ש, אפשטיין •

27/5/08  

 ,הנהלת בתי המשפט: ירושלים. מדן ארבל מנהל בתי המשפט למרדכי בן ארי מכתב .)2000( 'ד, ארבל •

  ).'נספח ג(,  3/9/00

תמורות במערך המפלגות : 2006מדד הדמוקרטיה הישראלית  .)2006(' י, והדר' נ, אטמור', א, ריאןא •

   

                                                        
  ר רשימת המקורותרשימת חוקים ופסקי דין מצויים לאח 1
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 .המכון הישראלי לדמוקרטיה, מרכז גוטמן: ירושלים. התפוררות או היערכות מחדש: בישראל

מכון ירושלים ה .הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעה .)2003( 'ד, ושני 'ד, נבות, 'ג .נחמיאס ',א, אריאן •

   ).2003מאי (www.idi.org.il ,הישראלי לדמוקרטיה

מכון : ירושלים.  אפליית נשים בבתי המשפט בישראל: מגדר ומשפט  )1999(' ר, יחייא-ודון'  ר, בוגוש •

 .ירושלים לחקר ישראל

המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי :ירושלים .הענישה בעבירות תעבורה .)1971( 'ד, ושניט 'ד, ביין •

  .רל שם סאקע

  .למנהל הספר בית: אביב תל. פורמאליים ארגונים .)1976(' ו ,'ר, וסקוט'  מ ,'פ, בלאו •

, דה מרקר .הארץ  באינטרנט". אחד בכלא והשני בבית -מואשמים ביחד " .)2005(' ע, בן ארויה •

www.haaretz.co.il ,/05/823.  

 .הארץ באינטרנט". פלילי גוברת הוודאות להרשעה במשפט" .)2005(' ע, והלמר', ע, בן ארויה •

www.haaretz.co.il ,/05/912 

עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך . הפרופיל המוביל בעבריינות נשים כלואות) 1998(' מ, בן ארי •

  .האוניברסיטה העברית, המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים. קרימינולוגיהל

הכנסת : ירושלים .סקירה משווה: ת שיקול הדעת בענישה הבניי .)2006(' צדוק דו' א, פישמן', בן דוד ל •

  .מחלקת מידע ומחקר

  .239 עמוד ,ב ,המשפט ".הכשרת שופטים לכהונת השפיטה" .)1994( 'מ, בן דרור •

 .באינטרנט המרצים בלוג: חיפה אוניברסיטת" מביך כמה? החפות חזקת" .)2006(' א, בנדור •

post_115797243142372970.html-06/09/bloghttp://haifalawfaculty.blogspot.com/20.  

הרצאה בכנס בנושא בית המשפט  ,"בית המשפט העליון בדלתיים סגורות" .)2001(' ז, וסגל' א, בנדור •

  .19-21/3/2001 .אילן-שהתקיימה באוניברסיטת בר העליון

  .הכנסת מחלקת המחקר: ירושלים. זכויות במשפט בחוקות .)2004(' ד, בן פורת •

: ירושלים. ח על מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות"דו –מבקר המדינה  משרד .)1989( 'מ ,תפור-בן •

  .1989מאי , מבקר המדינה

  .www.haaretz.co.il ,/07/81 .הארץ באינטרנט". נפלאות הפנסיה המוקדמת"  .)2007(' כ, בן צור •

". המשפט בתי במערכת שפיטה לכהונת להתמנות נכונות: אתגר או שכר" .)1996(' ר ולחמן' מ, ניב בר •

  .321 עמוד ,ב"מ, הפרקליט

 ".בגץ דחה עתירת סטודנט שביקש לערוך סקר בין השופטים לגבי תפיסת עולם"  .)2002( 'א, ברגרפרוינד •

  .www.haaretz.co.il, /02/84 .הארץ באינטרנט

 .הכנסת מרכז המחקר והמידע. מעמד הביקורת הפנימית בישראל .)2005( 'מ, ברדה •

http://www.idi.org.il
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ת השיפוט הישראלית בשנת כמבט נוסף על הקמת מער:פרשת מסמך השופטים החסוי" .)2005( 'נ ,רוןב •

  .195 עמוד ,115 . לתולדות ארץ ישראל וישובה ,קתדרה ."ח"תש

  ".ח"פרשת מינויו של שניאור זלמן חשין לבית המשפט העליון בשנת תש: שופט במצוקה" .)2006( 'נ, ברון •

    .82עמוד  ,93 ,יהרבעון להיסטור, זמנים

 .197עמוד  ,)ב(מ , הפרקליט ".מסורתה ותרבותה –שיטת המשפט בישראל " .)1992 (' א, ברק •

 .פפירוס: תל אביב .שיקול דעת שיפוטי  .)1987(' א, ברק •

    .475 עמוד ,ז"י ,עיוני משפט ".על השקפת עולם בדבר משפט ואקטיביזם שיפוטי" .)1993( 'א, ברק •

קמפוס בר . כנס בנושא בית המשפט העליון, אוניברסיטת בר אילן בתוך ".דברי סיכום" .)2001(' א, ברק •

  .21/3/01, אילן

, http://www.court.org.il .כסות הגלימה ".תגובת הנשיא ברק למשוב עורכי הדין" .)2002(' א, ברק •

3/7/02.  

דברים בפתיחת הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין " האזרח מפני המחוקק להגן על" .)2003(' א, ברק •

  .26.5.03 .באילת

 .2004נובמבר  . www.publiclaw.org.il. ידברים בכנס העמותה למשפט ציבור .)2004(' א, ברק •

 מינוי בטקס, העליון המשפט בית נשיא דברי ."השפיטה כצורת חיים ואמון הציבור" .)2005( 'א, ברק •

   .19.5.05 ,הנשיא בבית יםשופט

  ,www.makor1.co.il  .מקור ראשון. " שיטת בחירת השופטים שלנו המעולה שבעולם"  .)2008(' א, ברק •

o 13/11/08.  

, www.haaretz.co.il .הארץ באינטרנטמוסף  ".?מי אתם שתתנו לנו ציונים" .)2001( 'ע, ברקוביץ •

9/11/01.  

 . www.nrg.co.il /05/326 .מעריב". השופטת נירה לידסקי פושטת את הגלימה" .)2005(' ד, גבאי •

המכון : רושליםי ?תאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה - המהפכה החוקתית  .)1998( 'ר, גביזון •

  .הישראלי לדמוקרטיה

ץ בחברה "מקומו של בג: בעד ונגד אקטיביזם שיפוטי  .)2000(' א, ודותן' מ, קרמניצר' ר, גביזון •

  .מגנס: ירושלים. הישראלית

  .משרד המשטרה: ירושלים .שיטות יישום והערכה: אסטרטגיות במניעת פשיעה .)1992( 'ר, גבע •

משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובנית התיאוריה במחקר : תיאוריה המעוגנת בשדה"  .)2001( 'ד, גבתון •

: לוד  ).195 מודע( זרמים במחקר האיכותיבמסורות ועיונים ב ,)עורכת( שעבן יהו-צבר 'נ בתוך ."איכותי

  דביר

  ).תורגם בידי נילי מירסקי. (הקיבוץ המאוחד: תל אביב .פטרבורגייםסיפורים  .)1992( 'ו 'נ, גוגול •
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  .ידיעות אחרונות: תל אביב  .היועץ המשפטי נגד הממשלה  .)1981( 'י, גוטמן •

 .www.nfc.co.il ,/2004/0910 .מחלקה ראשונה". טון החוק או שלטון השופטשל" .)2004(' מ, גולדבלט •

 .הועדה לבחינת דרכי ההבניה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין .)1997( 'א, גולדברג •

  .המדפיס הממשלתי:ירושלים

  .65 עמוד , 10 ,תכלת". גבולות ללא שופטים" .)2001(' א ,גורדון •

 ,www.haaretz.co.il .הארץ באינטרנט ".אבל גם בהחלט נגד, מבודסמןבעד או" .)2002( 'מ, גורלי •

6/6/02. 

 .הארץ באינטרנט "?האם גרוניס ראוי להיות נשיא אחרי בייניש: דילמה" .)2003( 'מ ,גורלי •

www.haaretz.co.il ,/2003/0521.  

". איון עם מאיר שמגרר – לא הכל שפיט; השימוש בביטוי מהפכה חוקתית הוא שגיאה" .)ב2003(' מ, גורלי •

  .www.haartz.co.il ,/03/313 .הארץ באינטרנט

 .מחלקה ראשונה ".של לשכת עורכי הדין יוצא לדרך 2005משוב שופטים  " .)2005( 'מ, דבורין •

www.nfc.co.il, /05/31. 

מרבית עורכי הדין מאמינים שהשופט עלול לקבל : עמינה צמח קוב –סקר מכון דחף " .)2004(' מ, דנוסד מ •

  .20 עמוד ,2004נובמבר  ,הפרקליטים ".שוחד

  .www.nrg.co.il ,/01/328 .מעריב". החסינות מנוונת" .)2001(' א, דנקנר •

ביקורת שיפוטית בישראל בפרספקטיבה   - סמכות עוצמה והפרדת רשויות " .)1996(' מ, הופנונג •

 .211 עמוד ,ח"כ, משפטים ."השוואתית

ומי שחושב אחרת חי , אמון הציבור במערכת המשפט הולך ויורד: ד בן דרור ימיני"עו"  .)2002(' א, הלמר •

 .www.themarker.com ,/02/55 .דה מרקר ".פלנטה שונה על

    .54 עמוד ,8 .תכלת ".מינוי שופטים הפתרון למשבר העליון") 1999(' מ, הלר •

  . 1עמוד  ,39 .פרלמנט ".י ציבור בהליך מינוי שופטיםשיתוף נציג") 2003(' מ, הלר •

  משרד המשפטים: ירושלים .2004דוח שנתי לשנת  .)2005(הסנגוריה הציבורית  •

משרד : ירושלים .במשפט זכויות: יסוד לחוק הציבורית הסנגוריה הצעת .)ב2005( הציבורית הסנגוריה •

  .המשפטים

  .משרד המשפטים: ירושלים. 2006 דוח שנתי לשנת .)2007(הסנגוריה הציבורית  •

  .www.nrg.co.il ,/04/212 .מעריב". בזכות הספק" .)2004( 'ש, הרפז •

הרשות " –באתר הרשמי של מדינת ישראל  ."השופטים בחירה ומינוי" .)2008(הרשות השופטת  •

 tp://elyon1.court.gov.il/heb/rashut/judges/judges.htmht  ."השופטת

 .מעריב". בגץ הוציא צו ביניים לעיכוב הרס הבתים: עמונה" .)2006( 'א ,ופורשר ,'י, וולבוביץ •
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www.nrg.co.il ,/06/21. 

 עלון עמותת הסטודנטים בפקולטה – עליון. "ברק בעליון" .)2002(' ר, ופוליאק' א, יונס', ש, וינברג •

 .4עמוד  , 8 .ש בוכמן"למשפטים ע

קובץ מאמרים : משפט ושיפוט) עורך( 'ויתקון אבתוך  "המשפט בארץ מתפתחת" .)1988(' א, ויתקון •

 שוקן: ירושלים .39 עמוד .ורשימות

 .הפרקליטים". ממנים שופטים בדימוס לתפקידים ציבוריים לפי חברויות ושיקולים אישיים" .)2001( 'ח, ורד •

  .24עמוד , 4

  -ח"התשס, )קביעת תקן כליאה) (שחרור מינהלי(צו בתי הסוהר " .)2007(וועדת החוקה חוק ומשפט  •

  .16/10/07, 314פרוטוקול  2007".

אין באף הצעה שהועלתה על ידי פרידמן פגם הופך את הדיון בה : אל תהיו חסידים שוטים" .)2007( 'ו, זיילר •

  .17/08/2007 .תידיעות אחרונו: המוסף לשבת". ללא לגיטימי

 .)2(יט  .מחקרי משפט ".מינויים בפועל בבית המשפט העליון ועצמאות שיפוטית" .)2003(' ע, זלצברגר •

  .541עמוד 

    .647עמוד , ז"י .עיוני משפט ."החלטה להחליט: אקטיביזם שיפוטי " .)1993(' י, זמיר •

 .משרד המשפטים: ושליםיר. דין וחשבון הועדה לסדרי הבחירה של שופטים .)2001(' י, זמיר •

 . 15מוד ע ,)2(ט .משפט וממשל ."מישורי הביקורת על התנהלות שופטים בישראל" .)2005( 'ל, גוטמן-זר •

  .www.nrg.co.il, /04/1125 .מעריב ".מ התיר דמן של נשים"ביה" .)2004( 'ג, חורב •

 .409 מודע ,ו"כ .מגמות "?מה עדיף -ועדת שחרורים מול מחשב "   .)1981(' י, חסין •

  .103 עמוד .ח"י, משפטים  ".אחידות בענישה בעבירות תעבורה" .)1988(' מ, וקרמניצר' י, חסין •

 ספר חיים צדוק :ליד ערש המשפט) עורך(' ר, בתוך חריס ."ראיונות עם חיים צדוק" .)2002(' ר, חריס •

  .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים. )61 עמוד(

חודשים על   3-שנים ו 3; חודשי מאסר על שוחד  8: נתונים חדש ממפה הענישה בישראלמאגר ) "2009(' ע, באום

 .2/8/09 .דה מרקר". הריגת אדם בכביש

   ynet ,www.ynet.co.il .2/1/08."נקבל קמפיינים: השופטים, פרידמן יוזם מהפכה) "2008(' א, זינו

  .348 עמוד ,ז"ט .הפרקליט ."על בעיות קליטה ועל מדיניותנו המשפטית" .)1960( 'ג, טדסקי

 .מחלקה ראשונה. "בישראל אחד מספר הפוליטיקאי הוא ברק השופט" .)2003(' י, וכספי' ב, לקנר',  י, טוניק

 www.nfc.co.il ,/03/921.  

המכון  :ירושלים .275 עמוד .המגמות בקרימינולוגי ."מגמת התקון בענישה ומחשוב המערכת" .)2003(' מ, טלגם

   .למחקרי חקיקה

 .67עמוד , 32 .עלון השופטים בישראל הרשות השופטת ."על אפקט העיגון ועונשי מינימום" .)2003( 'א, טננבוים

  .רמות:תל אביב. מחשבות, חלומות, זכרונות. )1993('  ק' יונג
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  .www.haaretz.co.il, /04/714 .הארץ באינטרנט ".היו כישלונות במינוי שופטים: דן ארבל" .)2004(' י, יועז

  . www.haaretz.co.il, /05/91 .הארץ באינטרנט". לכל עבירה ייקבע עונש סטנדרטי"  .)א2005( 'י, יועז

  .www.haaretz.co.il ,/05/821 .הארץ באינטרנט". הבושה של מותה: מציגה כהן הילה השופטת" .)ב2005( 'י, יועז

, www.haaretz.co.il .הארץ באינטרנט". לא פלא שאין כמעט זיכויים, שהשופט הוא תובע לשעברכ" .)2007( 'י,יועז

30/10/07.  

  .www.nrg.co.il,  /01/510 .מעריב "?מה קרה לכבודו" .)א2001(' ב, ימיני

  .28 עמוד ,23 .עורך הדין" ?מי מפחד מבית משפט לחוקה" .)ב2001( 'ב, ימיני

 .www.nrg.co.il, /02/216. מעריב". השופטים בפעולה לובי" .)א2002( 'ב, ימיני

  .www.nrg.co.il ,/02/815 .מעריב ".ץ נגד חופש המחקר"בג" .)ב2002(' ב, ימיני

  .www.nrg.co.il ,/03/86. מעריב ".דילמות על משפט ותקשורת" .)2003(' ב, ימיני

  .אביב-אוניברסיטת תל, נמץמרכז תמי שטי .2001מדד השלום דצמבר  .)2001( 'ת, והרמן' א, יער

 .עגל הזהב: תל אביב .מחלקה ראשונה .)1995(' י, יצחק

  .מחלקה ראשונה ".הכנסת אישרה מינוי אומבודסמן –למרות התנהגות הנשיא ברק " .)2002(' י ,יצחק

www.nfc.co.il  ,/02/725. 

 .19/12/03 .העיר כל ".הדין-שופטים בעיר מאיימים להחרים את לשכת עורכי" .)2003( 'ג, כהן

עם עובד : תל אביב .)7ע ( .מבוא לפנולוגיה: עבירות ועונשים ושביט  ' גו, שוהם 'ש פתח דבר בתוך .)1990(' ח, כהן

  .ספריה אוניברסיטאית

 .9 עמוד  ,14  .המשפט  ".הרהורי כפירה באמון הציבור" .)2002(' ח, כהן

. המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים. ?האומנם? למה? כמה? מי -הוועדה לבחירת שופטים  .)2009( 'י ,כהן

)http://www.idi.org.il/breakingnews/pages/breaking_the_news_124.aspx(  

  .36 עמוד  ,37 .עורך הדין ".ראיון עם מרדכי קרמניצר" .)2003(' א, לבני

 .www.nrg.co.il ,/00/517 .מעריב ".נבדקת אפשרות להעמיד לדין את השופט ברעלי" .)2000(' א, ושחר' י, לוי

  .'וראה נספח "  נבו ענישה"ד לימור לוי רכזת מאגר "עו אתל מ"דוא"  .)2009(' ל, לוי

  .15/8/02 .ידיעות אחרונות". נן בעצמההמערכת המשפטית אינה מנצלת הזדמנויות להתבו" .)2002(' י, לונדון

ירושלים בתקופת ) עורך(' י, בתוך בן אריה" והמורשת העשייה: המנדט בתקופת ירושלים" .)2003(' א, לחובסקי

  .יד בן צבי: ירושלים) 253 מודע.(המנדט

:  אביב-תל .  נבחרות סוגיות:  האמריקני ובמשפט הישראלי במשפט" החפות חזקת"  .)1999(' מ, לינדנשטראוס

  ,ט"תשנ, בישראל הדין עורכי לשכת

  .yent . www.ynet.co.il , /00/88 ".זה לא עושה עלי רושם, תקום: השופט לעד שהתעלף" .)2000( 'י, ליס

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ירושלים ).58( 2007שנתון סטטיסטי לישראל ). 2007(ס "למ

 .  96 עמוד ,י ,משפטים .גבלותיוכוחו של בית המשפט ומ .)1995(' מ, לנדוי
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  .83 עמוד ,12, המשפט  ,אקטיביזם שיפוטי .)2001(' מ, לנדוי

  .מעגלי דעת: אביב-תל.  ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי). 1993(' מ, מאוטנר

  .26עמוד  ,23 ,עורך הדין ".קשרים או כישורים: מינוי שופטים" .)2001(' מ, מאוטנר

  .223 עמוד ,'ט ,משפט וממשל. מהשלכותיה וכמה במשפט הוודאות-אי על .)2005(' מ, מאוטנר

    . עובד עם: אביב-תל. ואחת העשרים המאה בפתח בישראל ותרבות משפט  ). א2008(' מ, מאוטנר

  . אילן-בר אוניברסיטת: גן-רמת .ותרבות משפט  .)ב2008(' מ, מאוטנר 

  .www.court.org.il ,/01/920  .כסות הגלימה ".וחות מול מערכת השפיטהלשופטת תמו הכ" .)א2001(' ה, מגן

 www.globes.co.il .גלובס  ".מבאישים את ריחם של השופטים: לינדנשטראוס נגד מגיפת משובים" .)ב2001( 'ה ,מגן

15/10/01.  

 .גלובס ."יש לקיים מבחנים למועמדים – ינוי שופטים נובעים מאישיותהכישלונות במ: דן ארבל" .)2004( 'ה, מגן

www.globes.co.il ,/04/714. 

  .9/8/02 .מקומון ירושלים .אסור לשופטים לחשוף דעות אישיות: ץ"בג .)2002(' ש, מזרחי

  .http://www.manof.org.il ". העם לא מאמין – המשפט בתי " .)2001(מנוף המרכז למידע יהודי  

  .www.nrg.co.il, /02/14 . מעריב". הכול שפיט חוץ משופטים"  .)2002(' ד, מרגלית

  .כת עורכי הדיןלש: תל אביב. 2002משוב השופטים הארצי    .)2002(משוב 

  .לשכת עורכי הדין: תל אביב. 2004משוב השופטים הארצי    .)2004(משוב 

  .לשכת עורכי הדין: תל אביב. 2005משוב השופטים הארצי   .)2005(משוב 

  www.police.gov.il. משטרת ישראל: ירושלים. 2005 –מגמות פשיעה  .)6200(משטרת ישראל 

   www.police.gov.il .משטרת ישראל:ירושלים .2006  -ראל הפשיעה ביש .)2007(משטרת ישראל 

. המשפט כנס בנושא בית , בתוך אוניברסיטת בר אילן" ?םהאומנ, 'ועינו אל יראיו'  -המשפט בית " .)2001( 'י, נאמן

 .19-21/3/01, קמפוס בר אילן

 .מחלקה ראשונה". רבל לעליוןבשום דרך לא יכולתי למנוע בחירת עדנה א: כ יהלום"ח" .)2004(' ר, נחום הלוי

  www.nfc.co.il, /04/56. 

  .www.quimka.com". על כבוד השופט אשר לא מוסיף כבוד למערכת: אין לו שחר"  .)2001( 'ש, ניר

http://www.quimka.com/rh/shachar/series_2.htm    .  

  .יםהמשפטירושלים משרד . 2004 שנתי וחשבון דין  .)2005( שופטים על הציבור תלונות נציבות

 .www.haaretz.co.il, /01/1218 .הארץ באינטרנט ".רגישותה של הרשות השופטת"  .)2001(' ז, סגל 

 .www.haaretz.co.il , /0311/17 .הארץ באינטרנט ".שהשופטים יבחרו"  .)2003(' ז, סגל

 .www.haaretz.co.il, /04/15 .הארץ באינטרנט ".ביקורת השופטים ואמון הציבור" .)2004(' ז, סגל

  .www.haaretz.co.il ,/05/328 .הארץ באינטרנט ".משהו לקוי בבחירת שופטים" .)2005(' ז, סגל
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, יםהמשפט משרד . "ואתיתלאור סקירה השו -הערות לדוח הוועדה לסדרי הבחירה של שופטים " .)2001( 'פ, סגל

  )'נספח ד. (3/10/01. יםהמשפטמכתב לשר 

  .www.nfc.co.il  ,/05/614 .מחלקה ראשונה  "?האם הדין תלוי בדיין: דורנר" .)2005(' א, סירקין

  MSN , www.msn.co.il .3/7/08."בארץ מהדמוקרטיה כבד מחיר גבתה כבר ההסתה: "בייניש .)2008(' ר, ענתבי

  .רמות אוניברסיטת תל אביב: תל אביב. אקטיביזם שיפוטי) עורך( .)2003(' א, פורת

 .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים. סוגיות עקרוניות – ביקורת שיפוטית .)2001( 'א, וסופר 'ג, פיסמן

  .www.articles.co.il . /05/923."המשפט ים מטלטלת את מערכת המשפטשרת "  .)2005('  א, פכטר

.articles.co.il/publish.php?id=1020)http://www(  

 ,משפטים. "הצעת חלק מקדמי וחלק כללי לחוק עונשין חדש ודברי הסבר תמציתיים" .)1984(' מ, וקרמניצר' ז' ש, פלר

    .127 עמוד .ד"י

 .www.ynet.co.il, /06/421 .מוסף ידיעות אחרונות". הבא, םהמשפטישר , לטיפולך" .)2006(' ד, פרידמן

  . www.ynet.co.il,  /07/22 .מוסף ידיעות אחרונות, "משפח רמון" .)2007( 'ד, דמןפרי

  .www.nfc.co.il  ,/06/523  .מחלקה ראשונה . "ברק עידן את מסכמת הדין עורכי לשכת"  .)2006(' מ, פריידין

 .w.Globes.co.ilww, /02/85-4 .גלובס ".השתיקה יפה להם" .)2002( 'נ,צבי

   .מודן: תל אביב). מהדורה חמישית(המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה  .)1999(' נ, צבר בן יהושע

  .מרכז מחקר ומידע, הכנסת .מינוי שופטים מחקר השוואתי .)2001(' ש, צוובנר

   .יםהמשפטמשרד : שליםירו .דין וחשבון הוועדה לבחינת כינונה של רשות שופטת עצמאית .)1996( 'י, קדמי

  .5 עמוד ,3 .משטרה וחברה. "1976-1996מגמות הפשיעה בישראל "). 1999(' י, קוגן

 .חרגול:תל אביב. שליטה ומסירות בחברת היי טק: מהנדסים תרבות .)2000( 'ג, קונדה

  .icles.co.ilwww.art, /05/124. http://www.articles.co.il/author/378 ".דיקטטורה משפטית" .)2005( 'ש,  קופר

 .מרכז מחקר ומידע –הכנסת  .סקירה משווה –מינוי נשיא בית משפט עליון  .)2003(' ה, קין

המרכז ". מאזן סמכויות רשויות השלטון בישראל ושיטת מינוי השופטים: לקראת איזון " .)2003( 'מ, וקופל 'י, קליין

  www.merkazmedini.org.  .ישראלהמדיני ל

 .234 עמוד ,'ה .מחקרי משפט. "הנחיות לשופט בהפעלת שיקול דעתו בקביעת העונש"  .)1986(' ר, קנאי

 .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים .בקרה והערכה: תפקוד השופטים   .)2001(' וגולדשמידט ח' מ, קרמניצר

  .239 עמוד .ב"י .המשפט ". ת שפיטההכשרת שופטים לכהונ" .)1994( 'ב, רביבי

ים המשפטציטוט מדברי שר "  אבסורד היא להדברות כתנאי המשוב את לבטל השופטים דרישת " .)2004(' ש, רגב

 .www.israelbar.org.il . 04/1021/לפיד בכנס פתיחת השנה של לשכת עורכי הדין 

 .www.haaretz.co.il, /06/613 .ינטרנטהארץ בא "?לאן נעלמו הנשיאים בתל אביב" .)2006(' ע, רואה

  .שוקן: אביב -תל. העליון בישראל המשפט לראשיתו ודמותו של בית : שופטי ארץ  .)1980( ליקיםא, רובינשטיין

 . www.haaretz.co.il, /03/520 .הארץ באינטרנט ".תחת עננה של ביקורת"  .)2003( מנוןא, רובינשטיין
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 ',ח .משפט וממשל". כינון דמות השופט בראי כללי הפסלות :פטים הם כבני אדםהאם שו" .)2005( 'י, רוזן צבי

 . 51  עמוד

 www.ynet.co.il .ידיעות אחרונות". הכלים נשברים: השופט ברק על מערכת היחסים עם הכנסת" .)2004(' ט, רוזנר

13/1/04  . 

  .www.ynet.co.il  ,/05/831 .ידיעות אחרונות". מהפכת הענישה: ים מציגמשפטהמשרד "  .)2005(' ט, רוזנר

 .www.nrg.co.il ,/03/27 .מעריב  ".העליון המשפט הקרב על הכיסאות בבית "  .)2003(' א, רום

  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. תרבות ארגונית .)2004( 'א, רז

הפקולטה למשפטים והמרכז לחקר  לפתיח אתר האינטרנט ש – .העליון המשפט משמר בית  .)2002(' א, ררטנ

 . lawatch.haifa.ac.il: חברה ומשפט באוניברסיטת חיפה, פשיעה

 .www.haaretz.co.il ,/07/73 ,הארץ באינטרנט". המשפט בוטחים במערכת  %33רק " .)2007( 'א, רטנר

בעין החברה  המשפט שלטון החוק ומערכת  –מי לא מציית לחוק  .)1999(' ע, ופדהצור 'ד, יגיל' , א, רטנר

  1999,דצמבר: 5ח מחקר מספר "דו, אוניברסיטת חיפה. הישראלית

, המכון הישראלי לדמוקרטיה .נאמרו בכנס הדמוקרטיה הישראלית במבחן השעהדברים ש .)2003( 'ר, ריבלין

 .ירושלים, בבית הנשיא) 22.5.03(

 .www.haaretz.co.il, 12/11/99 .הארץ באינטרנטמוסף   ".דבר ראש האופוזיציה" .)1999(' א, שביט

 .www.haaretz.co.il ,/05/616 .הארץ באינטרנט". עליון חסר ברק" .)2005( 'א, שביט

ושביט    'יו, פורת 'י בתוך. "מיישוב למדינה בדרך: הארגון הפוליטי והציבורי של היישוב היהודי " .)1982(' י, שביט

  .כתר: ירושלים. )174 מודע( )1917-1947( המנדאט והבית הלאומי: ישראל -ההיסטוריה של ארץ) עורכים(

 עם עובד: אביב-תל. עבירות ועונשים  בישראל .)1963(' ש, שוהם

 .www.haaretz.co.il ,/2004/1117 .הארץ באינטרנט". עושים פלסתר מהמחוקק) "2004( 'א, שחר

" אין שם לא צדק ולא משפט; ץ זה שערורייה"מה שקורה בבג: "ראש לשכת עורכי הדין)  " 1996(' ב, וציטרין' א ,שחר

  .27/11/96 .הארץ באינטרנט

, קמפוס בר אילן. העליון המשפט כנס בנושא בית ) 2001(, אוניברסיטת בר אילן ,"משכן כמשפטו" .)2001(' י, שחר

21/3/01.  

.                                                                                                                            ידיעות אחרונות:תל אביב. מערכת הצדק במשפט– ל השפיטהע .)2004('  ש, שטרית
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  )פורסם בנבו( .מדינת ישראל נגד אבי פרידמן ואחרים  2315/00) ים(ע "בר

  .334) 2(א"ד נ"פ, מדינת ישראל' עזריה נ 6148/95ח "מ

  .529ז "י ד "פ ,מ"יצחק לוי נגד היועה 65/63פ "ע

   507) 3(ל ד"פ, ישראל מדינת' נ ברנס 127/76  פ"ע

  204) 1(ז "ד ל"פ מדינת ישראל' נ' יהודה גורן ואח - 301/82 פ"ע

  ) 302, )1(ח"ד מ"פ', בארי ואח' מדינת ישראל נ 5612/92פ "ע

  .177, )1(ז"ד מ"פ. מדינת ישראל ' רוני ליבוביץ נ - 1399/91פ "ע

  )פורסם בנבו( רפאל יששכרוב נגד התובע הצבאי הראשי' טור 5121/98פ "ע

  )פורסם בנבו( .מדינת ישראל' יומטוביאן נ 9352/99פ "ע

  )פורסם בנבו( .סרגי שטייק נגד מדינת ישראל 4492/02פ "ע

 .309) 5(ט "ד מ"אברהם קיהן פ' פנינה שידלוב נ, 7152/94א "רע

  )פורסם בנבו( .מדינת ישראל נגד קפל 2471/87) ם-י(פ "ת

  )רסם בנבופו( .מדינת ישראל נגד יצחק מרדכי 3185/00) ים(פ "ת

 .רועי עמרם' מדינת ישראל נ 4097/05) חי(פ "ת

  )פורסם בנבו( .מדינת ישראל נגד רוני ליבוביץ 518/90 ) תא( ח"תפ

  

  פסקי דין אמריקניים

  

US vs. Booker 4-104 US 7th Circuit No. 4-104, 1/12/05 

US vs. Fanfan 4-105. US 1st Circuit  No. 4-105 1/12/05 

  וחוקים שהוזכר

  1953- ג "חוק השופטים התשי

 1958-ח "חוק מבקר המדינה התשי

  1977ז "חוק העונשין תשל

  1984- ד "חוק יסוד השפיטה התשמ

  1984 - ד"התשמ, )סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים(כללי השפיטה חוק 

  2002-ב"התשס, חוק נציב תלונות הציבור על שופטים
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  'נספח א                  שאלון המחקר
                                                 משתנים והשפעות –שופטים ושיקול הדעת השיפוטי 

, וזאת דרך עמדות השופטים, קשייה ולבטיה, זהו מחקר המנסה להבין את מדיניות השיפוט הפלילי בישראל

. שוב ביותר והנחקר פחות בתרבות בתי המשפטשופטים הם החלק הח. תחושותיהם והבנתם את המתרחש

אולם . רואים בתרבות זו שיקוף של חלק מהנורמות והערכים שלאורם מסבירה החברה את טיפולה בעבריינים

נותנים פתחון פה לאותם ערכים , השופטים ביושבם בדין. בתי המשפט עושים יותר מאשר סתם שיקוף

ולכן חשוב להבין . ולכן מעצבים את השיפוט החברתי הרחב הקובעים את גורלם של העבריינים המורשעים

  .ולחשוף את ערכי השופטים

  שאלות רקע כללי     )1

a(                 מתי? באיזה בית ספר למשפטים למדת?  

b(                 לאיזה תואר?  האם המשכת בלימודי משפטים?  

c(                  פרט למשפטים, חום אקדמי אחרבת, האם למדת לפני או אחרי הסמכתך?  

d(                 היכן התמחית ובאילו תחומי חוק?  

e(                 או המוסדי? הפרטי? לאחר ההתמחות האם עבדת בתחום הציבורי ?  

f(                    באיזה תחום משפט עסקת בעיקר בעת היותך עורך דין?  

g(                 בהיותך עורך דין, פני בתי משפטבאיזו תדירות הופעת ב?  

h(                  כמה שנים כיהנת כשופט ובאילו ערכאות?  

i(                    מדוע בחרת לעסוק בשיפוט?  

j(                    האם עסקת בפעילות אקדמית או ציבורית פרט למילוי תפקידך כשופט?  

  

  שאלות כלליות

מטרות הענישה השונות  –אין מדיניות ענישה ברורה שמוגדרת בחוק , ב"רהבניגוד לא, למדינת ישראל      )1

  : אינן עולות תמיד בקנה אחד ולעיתים סותרות זו את זו 

a(      להנחות את המערכת השצריכ, מה לדעתך צריכה להיות מטרת הענישה המובילה ?  

b(      מהי מטרת הענישה המרכזית הקיימת במערכת המשפט כיום ?  

c(       חוק וחוק ספציפית לכלאם כללית או , האם ראוי שהמחוקק יקבע את מטרת הענישה?  

קיימות תיאוריות הטוענות כי רוב העבריינים בעבירות אלימות מגיעים בעיקר משכבות עניות או אתניות       )3

  ?מה דעתך על קביעה כזו. חסרות השכלה

  ?טים שונים מטילים ענישה שונה במקרים דומיםמה לדעתך גורם לפערים בענישה הנוצרים כששופ      )4

  ?משפיעים בעת גזירת העונש,  עמדותיו ואמונותיו, האם לדעתך אישיות השופט      )5

  ?האם לדעתך שיעורי העבריינות יעלו בצורה ניכרת ללא ענישה פלילית קשה ומשמעותית      )6

העדיף לצמצום הפשיעה בתחום הרכוש ומה  מבין אמצעי הענישה העומדים לרשות השופט מהו האמצעי      )7

  ?בתחום האלימות

כתב ספר ובו הוא טוען כי במהלך , רום מבית המשפט לערעורים במעגל השני'השופט הפדראלי פרנק ג      )8

 judicial" תחושת בטן שיפוטית"הוא קרא לזה . המשפט יש רגע של הארה שבו השופט מבין את ההחלטה
hunch .הוא טען שהשופט בכל מקרה יכול לכתוב פסק דין מנומק . אורה נכתב פסק הדיןשרק בעקבותיה ול

  .מה דעתך על טענה זו. בכוון אחד או בכוון ההפוך

ביצוע פשע היא החלטה רציונאלית שקולה או , בעבירות רכוש, האם  לדעתך עבור רוב העבריינים      )9

  ?ספונטאנית ולא מחושבת

  ?ות  לעבריינות אלימהמהן לדעתך הסיבות העיקרי)  10

יותר או שונות מהותית מנשים " גבריות"היו קרימינולוגים שטענו כי נשים עברייניות נראות בדרך כלל )  12

  ?מה דעתך על טענה כזו: קונבנציונאליות

  ?ליוקרתה וליעילותה, תורמים למערכת המשפט) והדרת הטקס הנלווים לה(האם לדעתך לבישת הגלימה )  13
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  ?לימודי המשפטים נתנו לך מספיק ידע והכשרה כדי למלא את תפקידך כשופטהאם )  15

  ?איזו הכשרה נוספת רצוי לתת לשופט ובאיזה שלב בלימודיו, אם תינתן האפשרות)  16

  ?מה דעתך על שיטת המינויים לבתי המשפט הנוהגת בארץ)  17

ות כאלו הנוהגים באיתור מועמדים לתפקידי האם היית מוסיף לשיטת המינויים העכשווית מבחני מיון ואישי)  18

וכן סף גבוה יותר  ; תקופת חניכות וניסיון לפני קבלת מינוי קבוע, סינון על ידי ועדה ציבורית; ניהול בכירים

  ?לקבלה כמו ניסיון צבור בהופעה בפועל בבית משפט

עמותות הקוראות  בין  קמו") העמותה למשפט צדק בישראל" –כולל בישראל (במקומות שונים בעולם ) 19

אם , ושאפשר יהיה לתבוע אותם בנזיקין) כמו כל ממלא משרה(ששופטים ישאו באחריות אישית , השאר לכך

מה דעתך על דרישה ). הפוך פסק דין בערכאות ערעור אינה מעידה על רשלנות(התרשלו התרשלות של ממש 

  ?זו

שבו ניתן יהיה להביא קובלנות כנגד שופט בשל האם יש להקים בישראל בית משפט מיוחד בלתי תלוי )  20

עיוות דין ושאר נושאים שאינם , עיכוב הליכים יתר על המידה, מזג שיפוטי לא נאות, פגיעה עולבת בצדדים

להעביר שופט מתפקידו או , כאשר לבית משפט כזה תהיה סמכות לנזוף בשופט. קשורים להליך השיפוטי עצמו

  .לגרום לפיטוריו

  ?תך על משוב עורכי הדיןמה דע)  21

אחרים נותנים עליונות . יש הסוברים כי החוק הוא המלך וכי בכל מקרה על השופט ללכת לפי החוק הכתוב)  22

לשם שירות הצדק והעדפתו על , לשיקול הדעת ולעצמאות השיפוטית ככלים הניתנים לשופט במשפט המקובל

  ?מהי דעתך בנידון.פני החוק

נובעים מכך שלעיתים הקורבן מביאה על עצמה את התקיפה בשל , שת עברייני מיןהאם הפערים בעני)  23

  ? התנהגות מתירנית או בשל פרובוקציה מצידה

  ?האם ניתן לסמוך לחלוטין על עדות ראיה של אדם שאין לו עניין בסכסוך ושנכח בסיטואציה במקרה)  24

כמו במקרה של נאשם , עוינות כלפי הנאשםהאם קורה שעולות תחושות של , בעת ישיבה בתיק פלילי)  25

  ?)רצח הילד ירדן אורון(למשל מקרה צבי גור  –בביצוע פשע מחריד 

איזה סוג של אדם הופך להיות עבריין רכוש ואיזה סוג הופך , אם היית מתבקש לאפיין את עבריין השכיח)  26

  ?לעבריין אלים

ות לזיהוי עדים המשקרים על הדוכן על פי התנהגותם נטען כי השופט מפתח תוך כדי עבודתו כלים ושיט)  27

  :?האם מקובלת עליך טענה כזו, הנצפית

האם ההנחה כי עדות המשטרה ראויה , בעקבות פרסומים על דרכי חקירה בלתי ראויות של המשטרה)  29

  ?מקובלת עליך, בהיותה עדות של אדם שאינו בעל עניין, לאמון מלא

כדי להציג את , או עורכי דין בעלי נגישות לתקשורת, אנשי יחסי ציבור, וניםלאחרונה שכרו נאשמים ש)  30

  :?האם לדעתך זהו מצב ראוי. שתשפיע על השופט מקבל ההחלטות, עניינם וליצור דעת קהל אוהדת

האם ראוי היה לשמוע את כל המשפטים הפליליים במותב של . בהנחה האוטופית כי אין מגבלות תקציב)  31

  ?שדי בשופט יחיד או , שלושה

כמו , כמו מומחים בתחומים שונים בעת דיון, כיצד היית מקבל את שיתופם של לא משפטנים במותב)  32

  . קרימינולוגים או פסיכולוגים בעבירות פליליות

ב קווים מנחים הקובעים את רמת הענישה לאור "הונהגו בארה, לאור הפערים הגדולים  בענישה הפלילית)  33

הוצע רעיון זה על ידי המיעוט בעוד שרוב ) 1997(בועדת השופט גולדברג . ירה ומועדות העברייןחומרת העב

שדיברו על קבלת מטרת ענישה דומיננטית ועל הדרכת ,הוועדה חייב המליץ על קבלת עקרונות בסיסיים בלבד

  ?דעתך בנידוןמה . שיקול הדעת השיפוטי ללא הגבלתו אם כי תוך חיובו לנמק סטיות מעקרונות ההלימה

כאשר עומד לפניך נאשם שהודה באשמתו ואף הביע חרטה האם תטה להקל בעונשו גם אם יש לו עבר )  34

  ?פלילי עשיר

מקלה על קבלת ההחלטה , האם נכונה הטענה כי החלטת שופט המעצרים לעצור עציר עת תום ההליכים)  35

  ?להרשיעו
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  ?ת לעשות בנידוןהאם קרה שלאחר פסיקה חשת שטעית ומה יכול)  36

  ?האם תוכל באמת ובתמים לשפוט ללא משוא פנים גנב רכב שהובא לפניך יום לאחר שרכבך נגנב)  37

  ?האם טענה זו נראית לך נכונה, נטען כי עברייני רכוש גונבים בדרך כלל מבעלי אמצעים)  38

  ?האם נהגת לבקר בכלא כמבקר חיצוני) 39

  ?ם לגברים בשיעורי ההשתתפות בעבריינותמדוע לדעתך יש הבדלים בין נשי) 40

 ?איזה ציון כללי היית נותן למערכת המשפט הישראלית)  41
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  'נספח ב                         
  

  60131804: ימוכיןס                                                                                                          
  ד"התשס, ד באייר"י, רושליםי                                                                                                           

  2004, במאי 05                                                                                                                           
  ,כבודל

  הוועדה למינוי שופטים בריח

   פידלשר המשפטים טומי , הוועדהר "יו אמצעותב

  
  , חברים נכבדים, ר"היו דוניא

  
חסרת התקדים שהתעוררה בעקבות המועמדות של פרקליטת המדינה   סערהה אורל

את עמדתי  ידיעתכםללהביא    רצוניב,  עליוןהארבל לכהונת שופטת בבית המשפט  דנהע

  : לעניין המינוי

  

פרופסורים ידועי שם ומשפטנים , עתונאים בכירים ,שונות מפלגותמחברי כנסת  שרותע

הביעו בדרכים שונות התנגדות למינוי פרקליטת המדינה , פוליטיתהמכל קצוות הקשת 

  . העליון מטעמים שונים משפטהלכהונת שופטת בבית 

  

היה לדעת מי הם המועמדים האחרים התכנסו שופטי בית  פשראעוד בטרם  ,כשנה פניל

כי , דורית בייניש, שהפעילה הנשיאה המיועדת לחציםמכתוצאה  והמשפט העליון וקבע

 יתבלכהונת שופטת  מונהת,  ארבל' הגב, מדינההנילי כהן תיפסל ופרקליטת ' פרופ

בית   לש"  כוח בחןמ"למעין הדבקות בהחלטה זו הפכה במשך הזמן . המשפט העליון

 מקביל נוספו ב. מאז התעוררה מחאה ציבורית רחבה נגד המינוי. העליון משפטה

  . ואף עולים עליה, כישוריהם אינם נופלים מכישוריה של פרקליטת המדינהש  ועמדיםמ

  

של פרקליטת המדינה יחזק  מינויה אםה:  השאלה שמונחת לפתחכם היא, ללוה תנאיםב

  ?  פט העליון ואת יוקרתו הציבורית או ההיפך את בית המש

שגם חרף מחאה  תכןי, ש אינו טוען להישא בדהוע, שפטימהיה מדובר בעילוי  ילוא

הרושם כי  תעוררמ, בגלל שלא בכך מדובר, אולם במקרה דנן. ציבורית היה מקום למינוי 

של  ותיהעדפהאלא את , הדבקות במועמדות ארבל אינה משרתת את האינטרס הציבורי

  . הנשיאה המיועדת

  

בית ללגרור  לאו  ישראלביוקרתה של הרשות השופטת  לעמבקש מכם שלא להמר  ניא

של בית המשפט  כוחוו  וצמתוע.  מינויהת העימותים המלווים את אהמשפט העליון 

מינוי כה   אשרו תואל   אל תפגעו באמון זה. לו הוא זוכה רחבהנובעים מהאמון הציבורי 

  . חלוקתבמ נויש

  

  

  ,ברכהב

  
  איתן יכאלמ
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  'נספח ג
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    'נספח ד                  משרד המשפטים

  מחלקת יעוץ וחקיקה                  
  ב"תשס, ז בתשרי"ט
  2001 באוקטובר  3
  
  

  לכבוד
  ר הוועדה למינוי שופטים "יו, מר מאיר שטרית, שר המשפטים' כב
  אהרן ברק' השופט פרופ, נשיא בית המשפט העליון' כב
  י הוועדה למינוי שופטיםחבר

  
  ,מכובדי

  
  לאור סקירה השוואתית - ח הוועדה לסדרי הבחירה של שופטים "הערות לדו: הנדון 

   
לתת , החליטה הוועדה לבחירת שופטים בישיבתה בחודש אוגוסט, לפי מה שפורסם בעיתונות

' בראשות כב, )הדוח –להלן (ח הוועדה לסדרי הבחירה של שופטים "לציבור אפשרות להתייחס לדו
אשר  -רון -ד יורם גאי"אמנון רובינשטיין ועו' כ פרופ"יצחק זמיר ובהשתתפות ח' השופט פרופ

כדי לבחון את הליך ) וועדת המשנה –להלן (מונתה כוועדת משנה של הוועדה לבחירת שופטים 
  .מינוי השופטים ולהציע דרכים לשיפורו

  
חלופות שונות , בחירה ומינוי של שופטיםועדת המשנה בחנה בדוח את ההליכים הקיימים ל

ככלל עולה מהדוח  כי הוועדה . לתיקונם ומסרה את המלצותיה לשיפור סדרי הבחירה של שופטים
בפרט צוינה בדוח העובדה שהשיטה . סבורה שהליכי הבחירה והמינוי הקיימים משביעי רצון

  . עדת המשנה על הצלחתהדבר המעיד לדעת וו, 1984אושרה מחדש בשנת  1953שהונהגה בשנת 
   

, הנוגעים להליכי הבחירה והמינוי של שופטים, נייר זה בא להציג היבטים ושיקולים נוספים
. בהתבסס על חומר השוואתי בדבר ההליכים לבחירת ומינוי שופטים הנוהגים במדינות שונות

מחלקת ייעוץ בעיקר על יסוד החומר שהוגש לוועדת המשנה על ידי היחידה הבינלאומית ב, זאת
בפרט דוחות של וועדות אשר בחנו , וחקיקה וכן על יסוד חומר נוסף שנאסף לאחר הגשת הדוח

  . סוגיה זו במדינות שונות מן השנים האחרונות ומאמרי ביקורת מקצועיים
  

כי מדינות רבות שנוהג בהן המשפט המקובל בוחנות את שיטות המינוי והבחירה של , ככלל יצויין
לאור . מסיקות מסקנות ופועלות לשינוי המצב הקיים, ן ביקורתי מידי מספר שניםשופטים באופ

 יש, נדמה כי גם בשיטה הישראלית, שאינה מתיימרת להיות מחקר ממצה, הסקירה ההשוואתית
, מקום לבחון ולהכניס שינויים משמעותיים יותר מאלה שעליהם המליצה ועדת המשנה בדוח

לדרכי , זאת ועוד. כזו לא נעשתה בישראל במשך שנים רבותבמיוחד לאור העובדה שבחינה ש
הבחירה והמינוי של השופטים חשיבות מיוחדת בתקופה בה נערכת רפורמה מבנית מרחיקת לכת 

בין , דברים שבאים לידי ביטוי -במערכת בתי המשפט ומתחולל שינוי בתפיסת תפקידיו של השופט 
הפניה להליכים , ועית רב תחומית של שופטיםהתמחות מקצ, בתפקיד הניהול השיפוטי, היתר

  .  חילופיים מחוץ לבית המשפט ותפיסת הצדק בחברה מקוטבת ורב תרבותית
  

ולא לסוגיות אחרות אשר , יודגש כי מסמך זה מתייחס רק לסוגיית הבחירה והמינוי של שופטים
מסמך משווה לקראת שעליה אנו מכינים  - כגון הסוגייה של נציב תלונות על שופטים , עלו בדוח

שנדונה כעת בוועדת החוקה לקראת , כ פריצקי"המשך הדיונים בכנסת בהצעת החוק של ח
  . הקריאה הראשונה

אשר הכינה את הסקירה , רייצל הריס' ד תמי סלע וגב"נייר זה הוכן על יסוד עבודתן של עו
אולם , ססנושבה צויינו המקורות ההשוואתיים עליהם התב, ההשוואתית באנגלית המצורפת
  . האחריות להצעות שבנייר היא עלי

  
  
  הגוף הבוחר את השופטים. 1
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מינוי , בחירה של שופטים על ידי הציבור:  בין היתר, שיטות בחירה ומינוי במדינות אחרות כוללות
על ידי הרשות המבצעת באישור הפרלמנט ומינוי על ידי הרשות המבצעת לאחר התייעצות עם 

ר מדינות בהן נוהג המשפט המקובל החלו בשנים האחרונות להכניס רפורמות מספ. גורמים שונים
מודלים שונים . וחלקן אימצו או שקלו לאמץ שיטה של ועדה לבחירת שופטים, בשיטת הבחירה

וכן בקנדה במחוזות בריטיש , ב"ממדינות ארה -35להרכב הוועדות ושל הליכי הבחירה נוהגים ב
  .אונטריו וקויבק, קולומביה

  
  הרכב הוועדה לבחירת שופטים  1.1

  
לאור הסקירה ההשוואתית נראה שקיימת תמיכה רחבה בשיטה של וועדה לבחירת שופטים 

ועדת המשנה . אולם קיימת מחלוקת ניכרת באשר להרכב הרצוי של הוועדה, כשיטה המועדפת
ם להמליץ על אך בסופו של דבר החליטה שאין מקו, 1ציינה מספר אפשרויות לשינוי הרכב הוועדה

  . שכן לדידה מרבית התגובות שהתקבלו שיקפו שביעות רצון מההרכב הנוכחי של הוועדה, שינוי
             

  : בשל חשיבותה של שאלה זו נציג דוגמאות להרכבים של הוועדות הנהוגים בשיטות משפט אחרות 
  
נציגי  - הדיוטות   פוליטיקאים  ד"עו  שופטים  

  ציבור
  אחרים

י "ממונה ע( 1    1  1  קוויבק
  )הממשלה

  

חבר המועצה  1  7    3  2  )13(אונטריו 
  השיפוטית

 – )13(אנגליה 
ח "הצעת דו

המחלקה האנגלית 
בועידה 

הבינלאומית של 
  משפטנים

שופט או : ר הוועדה"יו  7    6  
צריכים להיות ; ד"עו

לחברים כישורי בחירה 
  .ויכולת הערכה

ח "דו - ניו זילנד 
ועדת בתי המשפט 

)1978 (  

ש "נשיא ביהמ
, העליון ושופט נוסף
ש "נשיא ביהמ

  המחוזי 

התובע הכללי 
חברים של  - 2ו

  ד  "לשכת עו

      

 –) 9(אוסטרליה 
שופטי  2הצעה של 

ש עליון "בימ
  בדימוס 

  
2  

  
1   

  
  נציגי הממשלה  2

  
2   

  
חבר מועצת הדיקנים 

  למשפטנים

שופטים נבחרים  20  )33(איטליה 
  י כלל השופטים"ע

יג לא יותר מנצ
אחד 

מהאקדמיה 
י "שהתמנה ע

  הפרלמנט
  ה 

חברים לא רשמיים     
, נשיא הרפובליקה(

  )התובע הכללי ועוד

י "ממונים ע( 3    פרקליט ציבורי   )נבחרים( 5  )12(צרפת 
  )הנשיא

,  חבר מועצה ממשלתית
חברים לא רשמיים 

שר , נשיא הרפובליקה(
  ) המשפטים

  
  

  ניתוח הטבלה  1.2
  

נטייה ברורה לצמצם את מספר החברים בעלי מעמד  מדינות רבות קיימת טבלה זו מדגימה כי ב
נציגי רשות המבצעת והרשות המחוקקת כמעט ואינם מצויים בין  -פוליטי  בוועדת המינויים  

, זאת. החברים בוועדה ואף מספרם של נציגי הרשות השופטת במרבית המדינות מצומצם ביותר
דים המתאימים ביותר לא תושפע מהבאתם בחשבון של על מנת להבטיח כי בחירתם של המועמ

במדינות רבות יש נציגות מכובדת , לעומת זאת. שיקולים פוליטיים בהליך בחירת השופטים

                                       
נציגי לשכת  2, שרים 2, חברי כנסת 4הכולל , לקבוע הרכב פוליטי יותר לוועדה למינוי שופטיםהצעה אחת היתה  1

הצעה אחרת היתה להבטיח את ייצוגן של קבוצות מיעוטים בוועדה ; עורכי הדין ושופט אחד של בית המשפט העליון

  .למינוי שופטים
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מגמה זו מקדמת את אמון הציבור במערכת השפיטה ומפחיתה ). הדיוטות(לאנשים מטעם הציבור 
בין החברים בוועדה והעובדה  בשל חוסר התלות והקשר, חשש למשוא פנים בבחירת השופטים

השתתפות הדיוטות בוועדה מאפשרת לה גם לשים דגש רב יותר על . שהם אינם בעלי עניין פוליטי
   .משפטיים של המועמדים-הכישורים החברתיים והאנושיים הלא

  
, ן לשופטי בית המשפט העליון מעמד כה חזק בוועדה למינוי שופטיםיש לציין כי בשום מדינה אי

במדינות בהן , ב"בהקשר זה יצויין בפרט המצב  בארה. ת מעמדם בוועדת המינויים בישראלכדוגמ
מדינות יש  -13ב, מדינות אין בוועדת המינויים שופטים כלל -16ב: נוהגות וועדות לבחירת שופטים

יצויין כי מלומדים קנדיים רואים במודל של מחוז אונטריו . שופטים 2מדינות יש  - 4שופט אחד וב
חברים  13ודל המוצלח ביותר למינוי שופטים באמצעות ועדה ובה חברים שני שופטים מתוך כמ

  .  בוועדה
  

  ייצוגיות השופטים  1.3
  

וכי צריך לפעול על , ייצוג של אוכלוסיות שונות בקרב השופטים-וועדת המשנה סברה שקיים תת
שתת שמום , )ומיעוטים בדגש על נשים(מנת לשפר את שיקוף הרכב האוכלוסייה בקרב השופטים 

יש , הדעה המקובלת היא כי מחד. ייצוגיות בקרב השופטים עלולה לפגוע באמון הציבור במערכת
ומנגד שלא תהיה התפשרות על הרמה , חשיבות לכך שהשופטים ישקפו את הרכב האוכלוסייה

   .המקצועית של השופטים
  

, להרכב הוועדה לבחירת שופטים בפרט בהקשר, שאלה הייצוגיות עלתה לדיון במדינות השונות
וכי , בעיקר משגברה  ההכרה כי לערכים חברתיים ותרבותיים יש משקל בהחלטות של בית המשפט

במדינות מסוימות . העדר ייצוגיות פוגעת באמון הציבור בשירות שמערכת המשפט נותנת לאזרחים
כדי להביא לשיפור  ,תשקף את הרכב האוכלוסייה הוועדה לבחירת השופטיםנקבע במפורש כי 

כי שר המשפטים ולשכת עורכי הדין ישקלו , באונטריו החוק קובע. מידת הייצוגיות של השופטים
עוד הצביעו על כך שתת ייצוגיות בוועדה היא . את הצורך בייצוגיות כאשר הם ממנים חברי וועדה

כי קיום , ת נמצאלעומת זא. תוצאה של העדר מעורבות ובקורת ציבורית על הליך מינוי השופטים
 -שמייצגים גופים בעלי אפיונים שונים ואוכלוסיות ממקומות שונים   -מגוון חברים מקרב הציבור 

מבטיח יתר עצמאות ושקיפות ופחות יכולת , בוועדה מביא ליותר ייצוגיות בבחירת שופטים
עדה יש זאת משום שבין ההדיוטות בוו. השפעה לגוף או לתפיסה חברתית על החלטות הוועדה

ההם אינם בעלי עניין פוליטי והם מייצגים תפיסות ואינטרסים חברתיים , פחות תלות וקשר
הצעה לשיפור הייצוגיות בוועדת המינוי עצמה לא עלתה בדוח ואף לא צויין בדוח כיצד . שונים

  . ניתן לפעול לשיפור שיקוף הרכב האוכלוסייה בקרב השופטים
  
   
  סיכום - 1.4  

              
כי יש מקום לשקול מחדש את הרכב הוועדה למינוי שופטים , לאור סקירה זאת נראה           
דומה כי הדוח אינו נותן מענה לטענות שנשמעות בציבור כי בחירת השופטים בישראל . בישראל

כי מערכת בתי המשפט אינה מייצגת כראוי את מגזרי , אינה נקייה משיקולים פוליטיים
כמו . בות השונים וכי עבודת הוועדה לבחירת שופטים אינה שקופה דיה לציבורהאוכלוסייה והתר

כן לא נראה כי בדוח יש מענה של ממש להצעות החקיקה השונות שהוגשו לכנסת לעניין בחירת 
שבחירת המועמדים תעשה , נציין כי ניתן לחשוב גם על אפשרות שתשתלב בדין הקיים. שופטים

בה יהיה רוב לנציגי ציבור שמייצגים  -לזו שנוהגת במדינות אחרות  בראשונה על ידי וועדה דומה
כאשר המינוי הסופי מבין המועמדים ייעשה על ידי הוועדה  -כאמור מגזרי אוכלוסייה שונים 

  .הקיימת
  
  
  הרחבת היקף חוג המועמדים למשרות שיפוטיות. 2
  

  . כים הבאותהוועדה בחנה דרכים להרחבת היקף המועמדים למשרות שיפוטיות בדר
  

  : פרסום בדבר משרות פנויות ואיתור אקטיבי של מועמדים - 2.1
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כל אדם העומד . שר המשפטים מפרסם הודעה על משרות שיפוטיות פנויות ברשומות, כיום

מוגשות בקשות להצגת מועמדות ללא קשר למועד , בפועל. בדרישות רשאי להגיש מועמדות
המשנה המליצה בדוח על פרסום באתר האינטרנט של וועדת . התפנותן של משרות שיפוטיות

כן היא המליצה על הקמת ועדה שתפעל לאיתור ולעידוד אנשים מתאימים . הנהלת בתי המשפט
  .לא ברור מן הדוח כיצד אמורה וועדה מעין זו לפעול. להגיש מועמדות

  
בק ועדת בקווי: במדינות אחרות יש שיטות שונות להרחבת הפרסום והחיפוש אחר מועמדים

באונטריו הפרסום נעשה . המינויים מפרסמת משרות פנויות בעיתון של לשכת עורכי הדין
ועדת המינויים אף פועלת על פי תכנית שמטרתה לאתר נשים . באמצעות שידורי החדשות

עורכות דין על  - 1200שר המשפטים של אונטריו פנה ל, למשל, כך(המתאימות למשרות שיפוטיות 
נסלור מפרסם את דבר 'באנגליה הלורד צ). שרות להגיש מועמדות למשרה שיפוטיתמנת שיבחנו אפ

כמו כן קיים צוות . קיומן של משרות שיפוטיות פנויות בעיתונות היומית ובכתבי עת משפטיים
אשר משתתף בימי עיון ובכינוסים שמאורגנים על , מיוחד הפועל מטעמו לקידום שוויון הזדמנויות

  . מפיץ שם מידע לשם עידוד מועמדים למשרות שיפוטיותו, ידי עורכי הדין
  

  : שיפור אטרקטיביות המשרה השיפוטית 2.2
  

דרך נוספת לעידוד אנשים מתאימים להגיש מועמדות למשרות שיפוטיות היא הפיכת המשרה 
לאפשר למשפטנים בעלי התמחות ספציפית להיות שופטים , למשל. השיפוטית לאטרקטיבית יותר

עובדים , רופאים -לדוגמה , ור מסוים ואולי אף לשלב מומחים מתחומים אחריםמומחים במד
, רואי חשבון ובעלי מקצוע אחרים שלמדו משפטים ועברו מסלול הכשרה לשיפוט, סוציאליים

מסלול מעין זה יכול לשמש גם  לשילובם של שופטים (באמצעות מסלול חונכות וניסיון בשפיטה 
  ).מתת ייצוג בבתי המשפטממגזרי אוכלוסייה שסובלים 

  
במיוחד נראה כי יצירת מדרג קידום במשרות השיפוטיות עשוי לשפר את האטרקטיביות של 

כפי שקובעת השיטה ,  מדרג מעין זה יכול לכלול בשלב ראשון מינוי לתקופת ניסיון. התפקיד
ומינוי לערכאה , מינוי קבוע, שנים 3-5מינוי לתקופת ניסיון של  - הגרמנית מסלול קידום הכולל 

  ). 7' לפרוט ראו להלן בעמ(שנות ניסיון  10גבוהה לאחר תקופה של 
  
ולא בדרך של  -ניתן גם לחשוב על שילוב של הערכה מקצועית במסלול הקידום  של השופטים    

דבר שלא קיים היום ואשר יכול לספק נתונים אובייקטיביים  על יכולתם המקצועית  –משוב בלבד 
  . שופטיםוהאנושית של 

  
  סיכום 2.3

  
, גיוסם של מועמדים מתאימים לשפיטה היא העניין המרכזי בו התחבטו במדינות המשפט המקובל

לעומת המקובל במדינות המשפט הציווילי שבהם  - שבהם השפיטה אינה חלק מן השרות הציבורי 
לשרות לרבות מעבר מהשרות הציבורי לשפיטה ומשפיטה , קיימים מסלולי התמקצעות וקידום

לשילוב יכולות רב  תחומיות , בתקופה שבה הולכת וגוברת הדרישה להתמחות מקצועית. הציבורי
נראה שיש לפתח מסלולים שיתנו , במקצוע השפיטה וייצוג הולם לאוכלוסיות תרבותיות שונות

דומה כי אמון הציבור ביכולתם . אפשרות לשילובם של בעלי כישורים מגוונים במקצוע השפיטה
תי המשפט לספק את הצדק לפי השקפות העולם המודרני היא פונקציה הן של בחירת של ב

  .מועמדים שעונים על הדרישות השונות ולקידום בבתי המשפט לפי היכולות המקצועיות הממשיות
  
  
  ראיון מועמדים . 3
  

הוועדה המליצה שחברי הצוותים המראיינים את המועמדים יעברו הכשרה על ידי מומחה 
אך המליצה כי , הוועדה סברה שככלל אין מקום לערוך מבחני אישיות. ם מעין אלהלמבדקי

אולם וועדת המשנה . הצוותים המראיינים יוכלו להציע במקרים מסוימים עריכת מבחני אישיות
כתוצאה מכך יש חשש . לא קבעה מהם הקריטריונים שלפיהם יפנו מועמדים לבחינות כאלה

  . ס כדרך להפלות בין מועמדיםשהפנייה למבחן אישיות  תיתפ
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מבחנים פסיכומטריים או פסיכוטכניים , השימוש במבחני אישיות, וגם בישראל, במדינות רבות

השימוש . בפרט בתפקידים בעלי רגישות ציבורית רבה - בקבלה לעבודה בתחומים שונים נפוץ 
עמדה של לשכת עורכי בנייר ה. במבדקים מעין אלה אף הוצע במספר מדינות ביחס למינוי שופטים
שהוגש  Peachח של הלורד "דו. הדין באנגליה ובווילס הוצע לשקול עריכת בחינות פסיכומטריות

המליץ על הקמת מרכז הערכה על מנת לבחון התאמת מועמדים באמצעות , נסלור'ללורד צ -1991ב
 .  ציה פרונטליתמבחנים וסימול, דיונים קבוצתיים, מבחני דינמיקה קבוצתית, ראיונות מקצועיים

    
ואין דרך , לאור העובדה ששופטים בישראל נבחרים לכל חייהם וללא תקופת ניסיון בשפיטה

דומה שיש מקום ליחס חשיבות רבה , ממשית ומוסדרת להוציא שופטים לא מתאימים מהמערכת
 לעומת. יותר ממה שהוצע בדוח באשר לאפשרויות לערוך מבחני אישיות מקיפים לכל המועמדים

זאת  ההצעה להכשיר  את חברי וועדות המשנה של וועדת המינויים והפנייה למבחני אישיות 
, זאת ועוד. אינה נראית כמספקת לגבי תפקיד כה חשוב וגורלי לחברה, במקרים ספציפיים בלבד

שנבחרים לשמש בתפקיד , האם ניתן להצדיק הימנעות מעריכת מבחנים למועמדים לשפיטה
לעומת בעלי תפקידים אחרים בשירות , ם באחריות ציבורית רבה ביותרלשנים רבות ונושאי

  ? הציבורי שנדרשים כדבר שבשגרה לעמוד בהם
  
  מינוי לתקופת נסיון . 4
    

וועדת המשנה דנה בהצעה ששופטים ימונו תחילה לתקופת ניסיון אולם דחתה את האפשרות הזו 
פת ניסיון עולה בצורה ברורה ומכרעת על כי החסרון של מינוי שופט לתקו'משום שהיא השתכנעה 

  ' .כל יתרון אפשרי של מינוי כזה
  

אשר בעקבותיה השופט יכול להתמנות , במדינות לא מעטות מקובל מינוי לתקופת ניסיון, ברם
, לדוגמה, כך גם מדינות המשפט המקובל. למינוי קבוע רק אם הוכיח את עצמו מבחינה מקצועית

רק לאחר ששימש במשרה חלקית למשך תקופה , ה שיפוטית מלאהבאנגליה שופט מתמנה למשר
והמשך כהונתם מותנה , ב השופטים ממונים לתקופה קצובה"במרבית בתי המשפט בארה. מספקת

ב "במספר מדינות בארה. בבחירה מחדש או במינוי מחדש על ידי וועדה או על ידי הרשות המבצעת
, מועמדים כשירים 3-5לרשות המבצעת רשימה של לפיה וועדה מגישה " תוכנית מיסורי"מופעלת 

ולאחר מכן יש הצבעה חוזרת והוא , אשר מתוכה ממונה שופט לתקופת ניסיון של שנה או שנתיים
  . מתמנה לשופט קבוע רק אם אין מתנגדים לכהונתו

  
על פי רוב על הטענה , ההתנגדות לרעיון של מינוי למשרה חלקית או לתקופת ניסיון מבוססת

ועל החשש שיש בכך כדי להרתיע מועמדים ראויים , ר פוגע בעיקרון אי התלות של השופטשהדב
. בשל הצורך לעזוב את מקום עבודתם לתקופת ניסיון בלבד, מלהגיש מועמדות למשרות שיפוטיות

אין ספק כי זהו התהליך שיכול יותר מכל תהליך אחר להביא לכך שימונו כשופטים , יחד עם זאת
כי ניתן להתגבר על החשש , עם זאת נראה.  שהם בעלי יכולות מקצועיות מוכחות קבועים רק מי

על ידי מתן פיצוי הולם לשופט שאינו , שמועמדים פוטנציאלים יירתעו מהגשת מועמדות -האמור 
על ידי הצעת מסלולים , מתמנה למינוי קבוע וכן לצמצום החשש מפגיעה בעיקרון אי התלות

  . הציבורי חלופיים לשילובו בשירות
  
  
  תנאי הכשרה למינוי ולקידום שופטים. 5
  

בחלק ממדינות אירופה הקונספציה שעומדת  בבסיס הליך הבחירה והמינוי של שופטים היא של 
הכוונה היא הן להשכלה והכשרה קודם למינוי . מסלול של הכשרה מיוחדת לקריירה שיפוטית

משפטנים המיועדים , למשל, בגרמניה. נהוהן למסלול הכשרה במהלך תקופת הכהו, לכהונת שופט
בכישורי שיפוט ופסיקת דין והמינוי , למשרות שיפוטיות נדרשים לעבור הכשרה בקבלת החלטות

בצרפת כל השופטים . ורק לאחר מכן מינוי קבוע לשיפוט, שנים 3-5הראשוני הוא לתקופה של 
ם תחילת הכהונה בטר, חודשים בבית הספר לשופטים 31נדרשים להשלים השתלמות בת 

  . כשופטים בפועל
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אשר  יידרשו להשתתף בהשתלמות בת , וועדת המשנה הכירה בערך של הכשרה למועמדים למינוי
ההשתלמות תהיה מיועדת לבחון את התאמת המועמד . ימים במרכז להשתלמות שופטים 5-6

על , ימונוהוועדה אף המליצה להמשיך את ההשתלמות לשופטים החדשים לאחר ש. למשרת שופט
  . מנת לשפר את תהליך קליטתם

  
שאין הכשרה , כלומר, "קריירה שיפוטית"אין מסלול של , כמו גם במדינות נוספות, בישראל

" קריירה השיפוטית"גם המתנגדים לרעיון של ה, אולם. מיוחדת שנדרשת למינוי לכהונת שופט
ובהכשרת שופטים במהלך  מסכימים כי יש תועלת רבה בפיתוח הקריירה השיפוטית, מלכתחילה
כי קיימת הכרה כללית בערכה של הכשרה מקיפה לשופטים , הספרות המשפטית מגלה. כהונתם

ובמספר לא מבוטל של מדינות המשפט המקובל קיימות תכניות הכשרה ייחודיות להכשרת 
מגמה זו מתחזקת כתוצאה מן השינוי שחל באופי התפקיד השיפוטי מבחינת מורכבות . שופטים

וראיית השופט כמי שמופקד על אינטרס הציבור בניהול ההוגן וראוי של , הליך ועומס העבודהה
בפרט . Access to Justiceהדבר הודגש במיוחד על ידי הלורד וולף בדוח שלו . ההליך השיפוטי

דבר הביא לשינוי בתפיסת התפקיד שממלא השופט בהליך  –יישום שיטות של ניהול שיפוטי 
  . תפקיד אשר מחייב רכישת יכולות אקטיביות יותר בניהול ובשיפוט, בבית המשפט

  
כמו כן קיימות תכניות הכשרה שמיועדות להבטיח כי השופטים יפתחו רגישות ביחס למגוון 

נייר העמדה של משרד המשפטים באוסטרליה קורא לתוספת , למשל, כך. קבוצות האוכלוסייה
. גברת המודעות והרגישות החברתית של השופטיםבעיקר ביחס לה, הכשרה בשיפוטיות אקטיבית

תקופת מעבר : ב הוצע שתכנית ההכשרה לשופטים חדשים תכלול את הנושאים הבאים"בארה
ניצול יעיל של משאבים ושל צוות בית , סוגיות של הוגנות, כללי אתיקה שיפוטית, לתפקיד שופט

כישורי , רענון בדין מהותי ,טכניקות של ניהול שיפוטי, ניהול מערכת בתי המשפט, המשפט
הכרת רשויות , לרבות יחסים עם הקהילה ועם כלי התקשורת -תקשורת באולם בית המשפט 

הוועדה האוסטרלית לרפורמה במערכת המשפט  – ALRCח של "בדו. שונות הקשורות לבתי המשפט
ענייני , יםדרכים אלטרנטיביות לישוב סכסוכ, ניהול שיפוטי: מוצע לכלול את הנושאים הבאים –

  .  אתיקה ותרבות וכן טכנולוגיות מידע, מגדר
  

והן במהלך , ההכשרה נעשית הן בשלב הכניסה לתפקיד על מנת להנחות את השופט בתחילת דרכו
באשר . לשמור ולעדכן את רמת הידע והכישורים של השופטים, הקריירה השיפוטית על מנת לרענן

מיני שופטים מקצועיים ומנוסים יותר צפוי להביא  –לחששות התקציביים נאמר בדוח האמור כי 
הן בשל השימוש יעיל יותר  בטכניקות של ניהול שיפוטי והן  -להפחתת הוצאות מערכת המשפט 

באשר להתנגדות של השופטים לקביעת חובת השתתפות בתכניות . 2בצמצום היקף הערעורים
צורך בהשתלמויות ובהכשרה  בשל חשש לפגיעה בעצמאותם ועצם העלאת הטענה כי יש, הכשרה

כי הרשות השופטת תהיה אחראית בעצמה או מעורבת  ,ALRCהוצע על ידי  , נוספת לשופטים
  . בתכניות ובקביעת תכני ההכשרה וההשתלמויות

  
הן את שלב ההכשרה במהלך , כי  ניתן למסד במכון להשתלמות שופטים, על רקע זאת נראה

. תמנו  והן במסלול הקידום של שופטים לפי המוצע לעילתקופת הניסיון  המוצעת לשופטים  שה
יכולות להקנות לשופטים שלא יקבלו מינוי , אם תלוונה בהערכה מקצועית, הכשרות ייחודיות אלה
  .שיתן להם כאמור אפשרות נוספת  להשתלב בשירות הציבורי, של קבע פיצוי מקצועי

  
  לסיכום

  
יה מקיפה של הדרכים לאבטחת מעמדה של מערכת כי הגשת הדוח היא שעת כושר לרא, נדמה לנו

שכן , ואבטחת אמון הציבור ביכולתה לתת שירותי צדק לכל מגזרי החברה בישראל, בתי המשפט
לכן ראינו עצמנו . ביסודם של דברים אלה עומדים השופטים המכהנים ואלה אשר יבחרו לכהן

משנה והצגת אפשרויות נוספות מחויבים לסייע לוועדה הנכבדה בבחינת ההמלצות של וועדת  ה
  .מעבר למה  שפורסם בדוח

  
  

                                       
  . ייתכן שזהו גם הניסיון שניתן ללמוד מהקמת בית המשפט לענייני משפחה בישראל, ALRC כך צויין בדוח של. 2
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  ,בברכה     

  
  
  פרץ סגל' דר               
  )ייעוץ(ראש תחום                
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'נספח ה  

NRW-Justizminister Jochen Dieckmann sehr erfreut über die 
Ergebnisse der Bürgerbefragung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
07.12.2001 
 
" Die Bürgerinnen und Bürger beurteilen die Justiz ausgesprochen 
gut, der Zufriedenheitsgrad ist hoch. Das Ergebnis ist Ansporn für uns, 
dort, wo wir schon gut sind, noch besser zu werden und dort, wo wir noch 
Schwächen haben, diese zu beheben". 
So das Fazit von Dieckmann zu dem von der Fachhochschule für Rechtspflege 
vorgelegten Abschlussbericht zur Bürgerbefragung "Bürger & Justiz 
– Gemeinsam in die Zukunft". Angesichts der Tatsache, dass die Justiz 
derzeit außerordentlich stark belastet sei und dazu noch Personal abbauen 
müsse, sei das Ergebnis besonders erfreulich, sagte der Minister. 
Dieckmann betonte, die Aktion sei ein voller Erfolg gewesen. Fast 31.000 
Fragebögen seien an den Amts- und Landgerichten in Aachen, Düsseldorf, 
Duisburg, Essen, Köln und Siegen über einen Zeitraum von 4 Wochen im 
März und April an die Bürgerinnen und Bürgern verteilt worden. Über 
11.500 seien ausgefüllt zurückgegeben worden. Rücklaufquote: nahezu 38 %. 
 
Dieckmann präsentierte eine Reihe von Einzelergebnissen: 
60 % der Bürgerinnen und Bürger hätten auf einer Bewertungsskala von sehr 
gut (1) bis mangelhaft (5) die Frage "Wie fühlten Sie sich bei 
Gericht insgesamt behandelt?" mit der Note sehr gut oder gut 
beantwortet. Lediglich 4 % hätten ein 
mangelhaft verteilt. Insgesamt ergebe sich eine Durchschnittsnote von 2,19. 
25 % der Befragten hätten der Justiz auf die Frage "Wie zufrieden 
sind Sie insgesamt mit ihrem heutigen Besuch bei unserem Gericht gewesen?" ein sehr gut ins 
Zeugnis geschrieben, weitere 31 % ein gut. Nur 5 % seien 
gänzlich unzufrieden gewesen; Durchschnittsnote: 2,26. 
 
Die Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Dieckmann, 
sei sehr positiv bewertet worden: Immerhin fast 50 % der Befragten hätten ein 
sehr gut oder gut vergeben, Gesamtdurchschnitt: 2.06 
 
Freundliche (1,97) und hilfsbereite (2,02) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine gute 
Zufriedenheit mit dem Arbeitstempo (2,02) rundeten das positive Gesamtbild . 
Dieckmann verschwieg nicht, dass die Bewertungen hinsichtlich der Parkplatzsituation (3,63), 
des Zustands der Räumlichkeiten (2,73) und der telefonischen Erreichbarkeit (2,65) nicht 
zufriedenstellend sei. Der Minister wies auch darauf hin, dass sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter selbst sehr kritisch sehen. Die Prognosen über das von Ihnen erwartete Ergebnis 
der Befragung, um die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten worden seien, seien um 
bis zu einer ganzen Note schlechter als die tatsächlichen Befragungsergebnisse ausgefallen. 
Zum weiteren Vorgehen erläuterte Dieckmann, auf der Basis der Ergebnisse der Befragung 
würden nun gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort konkrete 
Handlungsansätze erarbeitet und umgesetzt, um auf dem Weg hin zu einer bürgerfreundlichen 
und dienstleistungsorientierten Justiz weiter 
fortzuschreiten. 
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  תקציר באנגלית



i 
 

Who Judges 
 

Judges and Judicial Discretion: Variables and Influences 
 

Summary 
 

The purpose of this study is to understand "who judges"?  Who are the law makers and 

what restrictions limit their discretion. That is, who are chosen as judges, what is their 

background and what are their qualifications? How does the judicial system identify and 

choose them and how do they train and tutor them. How does the judicial system convey its 

penal policy? How do they reach a decision? To what extent are they aware that extra-legal 

factors - such as public opinion, consideration of professional promotion, as well as 

personality factors, hostility or sympathy to one side, perception biases and prejudices – 

may affect their decision? What sort of support is provided by the judicial system? 

 The point of view adopted in this study, has never before been presented. This 

study presents and quotes the views of the judges themselves. The study shows the judges' 

understanding of the judicial system and how it functions; their duties, the process by which 

decisions are made and the changes which they would have liked to see in the judicial 

system and its members. 

The analysis will be carried out on two levels:  

1. The social organizational environment into which the judge is placed. 

2. The judge's unique personality interacting with that environment.  

The interactions between these two levels shape both the judge and his decisions. 

 In sociological terms the judicial system is a formal organization which can be 

typified by: 

• High level of specialization 

• A well defined hierarchical structure of authorities and functions. 

• Non personal functional relations between its members 

• Recruitment of personnel based on merits and knowledge and promotions 

according to performance. 

• Total separation between properties belonging to the organization and private 

properties. 
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Despite the purely ideological view, there are many dysfunctions that may occur in the 

formal organization preventing it from achieving its declared goals. Informal forces tend to 

arise causing organizations to  discard their declared targets and their prime purpose then  

becomes the survival and preservation of the organization. 

 Organizations try to exert supervision and control in order to achieve their 

declared goals. A newly introduced method came to be known as "normative control" which 

is the shaping of the individual roles in the organization – so that the purposes of the 

organization and their attainment become part of individual self perception. In addition to 

control, there is also a need for a supportive ambience, or a supportive culture. This culture 

is termed "organizational culture" and it is a cognitive framework which contains attitudes, 

values and behavioral norms that are shared by all members and it controls the interactions 

among the members of the organization and with its clients, suppliers and others. This 

culture consists of a final expected outcome and anticipated behavior. The main asset of the 

judicial system is its human resources. Therefore to motivate them and achieve the best 

results, it is vital to create a suitable organizational culture. 

  

Studying the judiciary as an organization 

Jurisprudence is positivistic in nature. Because for the jurist facts can only be that which is 

observable, facts are only what human experience can absorb, only what can be described 

concretely and objectively. The jurist is interested mainly in what the defendant did, and not 

why he did it. The jurist does not look for reasons, meanings or justifications for the act. 

Only that which can be observed has existence, only facts and laws exist. In the Anglo-

Saxon legal world, as well as in other legal judicial systems, the legal professional outlook of 

the law is positive. The law contains information which can be identified by clear tests, which 

determine whether the law has been violated or not. 

 The problem with legal positivism is that it distances us from the idea that law is 

based on human processes. Considering facts only on the basis of formal laws, is static 

whereas human processes are dynamic and interactive. The legal positivism searched to 

find tests of what is legal without taking into account the processes through which laws were 

created. As long as the law was clear and could be confirmed, the questions of justice, 

wisdom of the law or its morality were irrelevant for its understanding. Only when the facts 

were misleading, the rules were not clear or their application was vague – could the extra 
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legal elements be introduced.  Such an approach denied knowledge from other disciplines 

and prevented interdisciplinary cooperation. Beyond the sociological/anthropological interest 

in understanding and researching a major institution in society, there is a practical 

importance in learning the judiciary organization.  It is also important to study the ways in 

which the judicial system copes with its existential problems, its adaptation to a fast 

changing environment and searching for ways to promote its organizational efficiency. 

 The aim of this study is to find out how the formal judicial system organization 

molds and shapes its individuals to achieve the best possible results. To match the high 

expectations set by the jurisprudence ethics and ethos; by the tenets of democratic 

liberalism; and by the bills of human rights - to dispense fair and equal justice to all. 

 

 

The Study 

The study adopted a Qualitative Approach, using a semi-structured interview, of retired 

judges who presided over criminal trials in any of the court instances. 

 

The research question 

This research aims to understand "who judges"? Do the individuals that join the ranks of the 

judiciary possess unique characteristics? How does the organization train, educate, specialize 

and shape that individual to act as a judge? Who will take similar decisions on similar 

situations? How does the organization provide feedback to the judge on his performance? 

What criteria are used to decide who will be promoted? 

 

The method 

The research population consisted of 75 judges who retired  between 1992-2003.  

29 judges retired prior to the mandatory retirement age and had they not retired they would 

have been presiding at the time of the interview. All levels of courts (Magistrate, District and 

Supreme) and all roles of the judiciary participated. 

   

Research tools 

The research method applied  was qualitative in nature, yet does not fall under one formal 

heading, rather is eclectic or known as "combined methodology research" in which the 
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quantitative aspect is secondary.  It is mainly the method of "field grounded theory" which 

assumes that there are patterns and repetitions in human behavior, which only by entering 

the field with open research questions, may provide answers. The field grounded theory (as 

well as all qualitative research) assumes the existence of tacit knowledge common to all 

people sharing similar life circumstances. These people will reveal similar patterns of thinking 

and social behavior. Therefore, if in a similar environment, similar social cultural conditions 

exist – then it follows that we will attain similar results, processes and patterns which will be 

disclosed and be used for generalization.  

The methodology used is analytic induction, which is a three stage analysis: A. 

reducing the data through coding and memoning, aiming to find themes, clusters and 

patterns. B. conceptual interpretation. C. drawing conclusions. 

The main tool was a semi structured interview, which was chosen firstly because the 

questions created a more uniform environment and secondly to reduce the vast number of 

possible subjects and create a comparable database.  The questions were put in a uniform 

language and order, all by the same interviewer. The replies were not structured and were 

accepted as were. Even when the interviewee deviated, he was not called upon to refocus. 

 

 

Findings 

While processing the data it was decided not to locate and define basic categories, but to 

start from predefined categories, namely the questions themselves. Sequel categories or 

focal concerns were created – which is a cluster of several primary categories. 

 

Focal concern A : Judges background and education 

75 judges were interviewed; among them were several presidents and vice presidents off all 

instances. The interviewees were compared on several indexes and it was found that 

proportionally there is a large similarity between presiding and retired judges. 

The typical judge was born in Israel, has a western education, studied law in the 

Hebrew University in Jerusalem or its Tel Aviv branch. He did his internship mainly in public 

service and was nominated at an average age of 43. His education is limited to LLB and 

usually he has no extra-legal education. He presides an average of 23 years and sometimes 

retires before the mandatory age of 70. His first nomination is to magistrate court and at 
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retirement he is a district judge. When nominated he had some experience in criminal law and 

litigation. Similar characteristics typify the presiding judges. 

 

Focal concern B: Why become a judge? 

About a third (36%) admitted that their insuitability to practice law was the main reason to 

seek nomination, 17.3% were approached by someone who could ensure their nomination. 

14.7% saw in judging a career opportunity within the attorney general office. 

 

Focal concern C: Penal Policy 

A large group of the judges (42.7%) maintain that the judicial system is retributive, 40% think 

that it should be so. Another group (41.3%) claims that there is no penal policy and that 

sentencing should be left to the judge's discretion. They maintain that this the proper way. A 

minority thinks that the judicial system's goal is to deter (9.3%), rehabilitate (4%) and 

incapacitate (1.3%).  6.7% look up to the Supreme Court for guidance. 67.3% do not want the 

legislators set the penal policy. Many consider any policy at all to tie the hands of  the judge 

and fear that it may turn the judge into a robot.  

 

Focal concern D: Accepting the judicial system attitudes 

Two attitudes were examined: 1. The Israeli nomination system is the best in the world!  2. 

The Bar survey is wrong. 

Surprisingly enough the judges do not portray a uniform front. 41.3% think that the 

nomination judicial system was once good but nowadays is damaged and impaired and it is 

no longer satisfactory. 25.3% see it as the least of all evils. Only 14.7% (half of whom are 

retired justices) rank it as a very good judicial system and 6.7% more claim that it is good. 

The impairment relates to nomination by connections and not by merits. In contrast to the 

official view that no alternate selection of nominees is required, 61.3% hold that either 

psychological evaluation, a trial period, an apprenticeship or a judges school are required. 

The common view is that pre-nomination evaluation may prevent faulty nominations, since a 

nomination is almost impossible to annul. As for the Bar's survey, while the majority of the 

research population (53.3%) object to the survey as it is, quite a large minority (46.7%) 

approve. 
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Focal concern E: Does objective judgment exist? 

Bagaz 2491/03 states that the judge's personality, his beliefs and, attitudes have no place in 

the judicial process, since the judge disengages himself from his individuality and values 

once he takes a case. About half the population (49.3%) admits that at times, decisions are 

based on a hunch or gut feeling. 14.6% more know that "other judges", but not they 

themselves,  decide on gut feeling. 35% support the Socratic rational view. Some restrict the 

gut feeling only to criminal cases or just to the sentencing phase. Yet, 77.3% accept that the 

parity in sentencing results from differences in judges' personalities. Most Judges are at 

ease with disparity, as for them the alternative is turning the judges into robots. 

 Most judges (52%) also agree that hostility towards a defendant, may affect their 

decisions though a large minority claims that there is no such influence, and that the ill 

feelings are channeled from the defendant towards the criminal act he performed. Therefore 

40% claim that they would preside on a case of car theft a day after their own car was 

stolen. 26.7% stated that they would not take the case and some (18.7%) would, knowing 

that it might affect the process. 

 

Focal concern F: Equity and Justice – facing a conflict 

Israel does not have an equity law. What does a judge do when the lawful solution disturbs 

his sense of justice? 57.3% maintain that they would follow the law in any case. Others 

(17.3%) hold that the law if flexible enough and some (16.0%) would reach justice by 

juggling with interpretation of the law. 9.3% maintain that justice should prevail, but only a 

few were willing for that purpose to commit a judicial error and hope that it would not be 

over-turned on appeal. 

 

Focal concern G: Criminal sentencing in Israel 

What guides the judge in choosing the "proper" punishment for a crime? A few types of 

Guidelines are a common solution and was recommended by the Goldberg Committee for 

the Israel Judiciary. Most judges (55%) were willing to accept presumptive not mandatory 

guidelines. 44% decline any sort of guidance. 
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 Most judges (58.6%) believe that harsh sentencing will help to reduce crime 

because of the deterrence effect, and call for harsher sanctions. Yet 41.4% think that 

harsher sentences have nothing to do with controlling crime. 

 In view of the widespread use of incarceration, one might expect that judges 

would like to examine firsthand the outcome of imprisonment and its influences. The 

advantage of the right to visit the prison at any time under the guise of an "external visitor", 

was exploited by 30.7% of the judges. 37.3% visited only a few times on organized tours, or 

just the remand jails and not prisons (14.7%). 17.3% of the judges, never visited the prison. 

 Most judges (78.7%) declared that they would mitigate the sentences of those 

who confess, even if they felt that there was no remorse and the confession was obtained 

only for the purpose of achieving better sentencing terms.  The others (16.3%) assumed 

that all confessions were made from the practical point of view and they are never sincere. 

 

Focal Concern H: Training to become a Judge 

Most judges (84%) felt that Law School did not provide them with enough knowledge and 

training. Some held that the training to become a lawyer was not sufficient.  As for further 

training, all but one of the judges wanted a wider training program. Some wanted more 

social studies, other preferred a specific judges school. Yet others thought that 

apprenticeship and temporary nomination are vital so as to find the best candidates.  A few 

also felt that there should be a precondition of service as barrister in the British sense. 

 

Focal concern  I: Judicial Accountability 

Most judges (72%) hold that judges should have total immunity even in the face of gross 

negligence. A few thought that the immunity could be mitigated through imputed liability of 

the state and disciplinary courts, whose verdicts are never publicized. Only 28% accepted 

that civil suits against negligent judges should be permitted. 

 

Focal concern J: Decision making under uncertainty 

Based on the assumption that judges employ prejudice and stereotypes, in order to reduce 

uncertainty, only a few questions were asked regarding sexual and violent crimes in which 

uncertainty is part of the scenario. Most judges accept the "victim's precipitation" in sex 

crimes and consider it as "provocation" in legal terms. Some allocate negligence to the 
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victims and some maintain that once a man reaches a point of no return, he is unable to 

yield to the victim's no. Only a minority (18.7%) reject totally the "victim's precipitation" and 

assign full responsibility to the perpetrator who did not procure consent to engage in sexual 

activity, as demanded by the law. 

 Violence is not understood in a uniform way. Most (51%) see violence as 

stemming from environmental sources: bad socialization; violence within the family; social 

disorganization or growing up in a violent society. Some mentioned violent subcultures. 

Quite a large minority (17.6%) associated violence with mental disorders, others (15.7%) 

connected violence to genetic biological  factors.  

 

Focal concern K: Single judge vs. sitting in a panel 

Most judges (42.7%) prefer a panel because it enables consultation, distributes 

responsibility, increases public trust and reduces the chances to err. 29.3% accepted the 

advantage of a panel but wanted to confine it to difficult cases only, so as to increase 

efficiency and shortening the deliberation time. A minority (26.7%) prefers a single judge in 

trial courts and thinks that it is the appellate court's duty to rectify errors. Some argued that 

on a panel only one judge is attentive while the rest are passive anyhow. 

 Most judges (62.7%) are against the system whereby there is laymen participation 

on a panel. Some see it as opening a back door to a jury which can be manipulated and 

influenced by factors to which the professional judge is immune. Others find it is a wasted 

effort since the presiding professional judge leads the side judges as he pleases. Others 

find it difficult to work with someone who does not understand how to analyze a problem in a 

legal manner. One third (36%) would accept laymen; some of these prefer professional 

laymen in relevant fields such as: criminologists, psychologists and sociologists in criminal 

cases and economists and accountants in civil cases. 

 

Focal concern L: The robe as supportive tool 

To what extent do judges need props and tools to support their decisions? Does the robe 

contribute to the judiciary, its prestige and efficiency?  

 The most common answer (28.2%) refers to the respect that the robe gives the 

court. Sometimes they explain that it conceals the judge's earthliness conveying to all 

attending that it is not a mere human being on the bench rather an embodiment of the law. 
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19.4% thought that the robe gives the court authority and status. Others (13.7%) feel that it 

serves to create distance and estrangement which help the judge deal with the results of his 

decision and the suffering of the defendant and his family.  Some (8.1%) feel that it 

improves their control and protects the judge. A few (8.1%) however felt that the robe is 

obsolete and sitting in chamber and looking at the defendant in the eyes, contributes to the 

fact finding, and gives the defendant a feeling that he has been heard. 

 

Focal concern M: Confidence in testimonies and in one's decisions 

To what extent are judges aware of the fact that the information given in evidence is biased 

or wrong? How much do they trust a decision based on eye witness testimony as most of 

them (73.3%) have reservations regarding eye testimony. 

 The ability to distinguish between true and false evidence is a judge's most 

cherished desire. Many judges (33.3%) believed that such a capacity characterizes the 

judge. Others (26.7) claimed that such polygraphic capacity is acquired with experience. 

40% totally denied the possibility that such ability exists. 

 More complicated is the fear of being wrong, or dissatisfaction with the decision 

taken. Most judges (52%) never felt that they erred in their decision to convict or to acquit.  

Few others (9.3%) remembered just one instance of being wrong. One third (33.3%) 

admitted that they were wrong on several occasions and regretted it. 

 

Focal concern N: Extra legal influences 

Most judges (57.3%) do acknowledge that a judge may be influenced by facts reaching him 

from sources other than the proceedings, especially the media and the public opinion which 

the media represents. Some even denounced judges who claimed not to be influenced. 

Although the question of sub-judice was not presented 25.3% referred to it and thought that 

is was wrong to abolish the law, and that they would be pleased if it was re-enacted. Only a 

minority (14.7%) thought that they were totally immune to any influence and were able to 

detach themselves from any external information.  

 

Focal concern O: Criminological knowledge 

Do judges know about criminal trends in society and how accurate are the impressions they 

gather from the cases they try? In reply to the question if the decision to steal is rational, 
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there was a very large diversity of replies among the judges. 52% allocated rationality to 

property criminals whereas the other part thought that many crimes were spontaneous.  As 

for the target of property crimes 53.3% realized that thieves steal wherever possible. Yet a 

large minority (49.3%) claimed that most property crimes are directed towards rich people. 

 

Focal concern P: appreciation of the judicial system 

Many judges hesitated when they were asked to grade the judicial system. However, many 

took this opportunity to criticize the judicial system and in particular the Supreme Court and 

the Chief Justice. Few ranked the judicial system high, mostly those justices and judges 

who were still active in the Judicial Advance Studies Institute. A few felt that the judicial 

system is on a downward path, and blame the system itself for that and not external forces. 

Few even brought up feelings and attitudes which are never publicized. 

 

 

Conclusions 

My impression from the judges' replies led me to conclude that the major agenda of the 

Judicial System is to protect and perpetuating itself its wellbeing and prestige. That agenda 

tries to protect the judicial system from outsiders; tries to prevent changes and reforms of 

any kind and blocks anything that seems to devaluate its prestige. For that purpose, 

conflicts are contained and eased, by granting the judges honors and other benefits. The 

uniform front is protected. 

 I found that this agenda is kept with zeal, despite that fact that it is not specified in 

any policy and it is justified with slogans like: "Guarding the Democracy", "maintaining the 

judicial independence", "protecting the rule of the law", "maintaining public trust" and so on 

The judicial system makes no effort to learn what the judges, the lawyers, the "customers" 

and the public think of it. The system glorifies the public trust, but makes no effort to restore 

it despite its decline. The judiciary, I learned, does not perceive itself as a governmental 

body, created to supply services. Some judges even spoke unappreciatively about 

continental judges because they are only "civil servants". 

 In that context I try to understand some of the findings of this research, and to 

reach the inevitable conclusion to the research question:"who is the judge and is he 

qualified to fulfill his duties?" By going through the judges replies over and over again, to 
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find a specific profile, I can conclude that what typifies the judges population – the judges 

who should hand out uniform Justice to all and reach similar decisions under similar 

circumstances –is the large variance  in their decisions. Despite the Judicial System's claim 

that its judges are all professionals, it does almost nothing to reduce the variance in judges' 

decisions. The system does nothing to shape the professional judges, to minimize the parity 

between their decisions, as is being done in the medical profession. The inability to reduce 

the variation creates too great a disparity in sentencing decisions. 

 From the judges' replies the variance is obvious. For some judges, becoming a 

judge was an alternative for failure or discontent in their chosen profession – advocacy. 

They were not picked and chosen from the lawyers' milieu and their suitability was never 

determined by objective professionals. Most of them asked to be nominated and many 

achieved the nomination only by having the right connections. They did not go through a 

term of apprenticeship, nor did they receive any training nor were they given tools which 

could have helped them to perform better  and they expressed their regret about it. The 

judges have no authority whom they can approach to consult or any clear policy maker. 

Judges do not receive a systematic feedback on their decisions, nor regular information 

regarding crime trends and priorities.   It should not come as a surprise that in many cases 

the insights they accumulated through experience – do not correspond to known research 

results, or to peers' insights, even those presiding in the same court. 

 Judges express prejudices, some of which stem from lack of information, and are 

compelled, in my opinion, to activate defense mechanisms to suppress hesitations and 

insecurities regarding their decisions.  For example: many judges believe that they are able 

to detect liars, not only by the contents of their testimony, but by the witness's demeanor on 

the stand and his body language. Many judges claim that they never regretted a decision 

once they had made it. Some Judges accept that their hostility may affect their rulings, yet 

they preside on a car thief case, a day after their own car was stolen. Many prefer sitting in 

a panel of three rather than being alone, yet they decline participation of laymen. Judges 

appreciate their total immunity and are not willing to accept accountability as all public 

servants are required to do.  Is it wise to leave things as they are? Should the past be 

carried into the changing future? Or, should the judiciary listen to the criticism and accept 

reforms. 
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 The judges in the study have harsh criticism of the judicial system and its leader. 

Many criticize the nomination practices; they emphasize how difficult it is to annul a bad 

nomination and the length of time these procedures take. With the exception of the Justices, 

most judges award the judicial system medium grades. But their criticism is expressed only 

in anonymous settings and usually not uttered in public. This causes us to wonder whether 

this is because they do not wish to be considered outsiders, or are afraid to lose benefits 

given to retired judges. 

 As a researcher I maintain that it is the time to execute an extensive reform (some 

suggestions to follow) to minimize the existing variance among judges, among the different 

jurisdictions and between the judge's own varying judgments.  The suggested reform should 

promote equality and justice on one hand, and improve the services on the other hand.  As 

a basic condition to carrying out any reform in the judicial system, it is the necessity to lift 

the veil of secrecy and become more transparent, exposing itself to criticism and changes. 

The system needs to turn the slogan "the right of the people to know" into a reality.  All of 

this in the spirit of our times and the spirit of the "freedom  of information" statute  - as is in 

all democratic societies.  

 

Ideas to improve the judicial system 

"…there is an attitude here, similar to the Likud party campaign slogan "The  Lord chose us 

to lead", that the Lord chose us to judgeship. As if once you became a judge, you know 

everything" (Aminadav)   

 

The equality in the face of the law, or the "Buzaglo principle" ,as termed by Attorney General 

Barak in the Yadlin case, is a corner stone of the legality principle and the rule of the law. 

Despite that, we find a large disparity in criminal sentencing – between jurisdictions, among 

judges in the same court and in the judge himself – That disparity typifies the judges' 

population as a professional group. That disparity, hinders justice and equality and yields 

inefficiency by increasing the number of appeals    and by alienating the public. 

 One can assume that reducing the variance among the professional judges will 

increase their productivity and contribute to uniformity in sentencing. It is not the only 

solution and there is no doubt in my mind that there are other structural changes which can 

improve and better the judiciary system. But reducing the variance is one of the fast and 
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simple goals to achieve. The medical profession is an organization that could not stress 

enough the reduction of variance among its professionals. Medical students are being 

selected after admittance concourse and extensive interviews. That means that potentially 

they are at the top of the population. The study method, the close supervision and constant 

feedback, the practicing while in schools, the specialization after school and the constant 

need to follow up on rapid changes in their field (plus extensive databases). All these steps 

are taken to increase the probability that most modern doctors will approach a medical 

problem in a very similar way, and will suggest similar solutions. That creates a public trust 

in medicine and a belief that most illnesses can be treated. The public knows that medicine 

is based on knowledge, specialization and advanced studies. Nevertheless medicine has 

adopted many technical advances and most of its knowledge is within easy reach. A doctor 

encountering a new problem can easily learn what is known about it, what was done and 

how successful were the solutions. In addition he can consult with experts, within his 

organization or outside of it.  The medical profession encourages transparency and 

openness. Despite the need to be protected from malpractice suits, the medical institutes 

hold colloquiums on failures and successes, some of which are published. The judicial 

system does not act similarly, does not provide feedbacks, does not maintain debates on 

controversial issues and does not encourage consultation.     

 This paper suggests few possible solutions to reduce the variance, solutions 

which may diminish the disparity and increase the public trust in the judiciary. 

• Variance reduction through better systems of recruitment, selection, and the 

provision of education and guidance. 

• Reduction of variance by providing clear, determined and enforced policies 

• Reducing variance with the aid of social structure(reducing the individual factor) 

• Reducing variance through learning ( multidisciplinary completion, provision of 

relevant data, provision of feedback, sub specialization)  

 

This study, which is the first and only study in Israel, using judges as the subjects, seems to 

supports the above mentioned claims. It shows that the existing ethos is rejected not only by 

the public, but that also by many of the judges themselves who do not believe in it or 

support it. The judicial system failed to create normative control, nor has it tried to establish 

formal organizational control of any kind. 



xiv 
 

 At this very moment, while reformers try to amend the system and make it better; 

whether in correct ways or not. the judicial system leaders are reluctant. They refuse to 

debate the logic of the reform.  They claim the reformers lack the authority and that they are 

making an effort to ruin the system. The rule of the law and the democracy are basically 

rejecting the legitimacy of the criticism. The system claims that reform means destruction 

and that everything should remain as is. At this time  one should listen to what 75 judges 

have to say. If this study will evoke a similar one among presiding judges, there is a good 

chance that the system will listen, and will understand that not all who criticize wish to 

destroy. Most of the reformers wish to have a good efficient system, which perceives its role 

as to listening and serving the public. Then the system will regain public trust, and the 

slogan "Public Trust" will be realized and will not remain an empty word for a nonexistent 

reality. If all this be achieved, I have will have done my share.   



Who Judges? 
 

Judges and Judicial Discretion: 
Variables and Influences 

 
 
 
 
 
 
 

MORDECHAI BEN-ARI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thesis submitted for the degree of 
"Doctor  of Philosophy" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Submitted to the Senate of the Hebrew University of 
Jerusalem  

December 2008 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

This work was carried out under the supervision of: 
 

Prof. David Weisburd 
Prof. Mimi Ajzenstadt 

 


	1. שער
	2. index
	3. 1-177
	4. bib 178-197
	5. נספחים 198-212
	6. English
	7. English cover

