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 על בית המשפט העליון

 מאת
* ץ מ ל ז  יצחק א

 הדיונים על הקמתו ועל הרכבו של בית המשפט העליון החלו זמן מה לסבי שהוכח על
 הקמת המדינה, אך השופטים הראשונים מונו רק בחודש יולי 1948 י. המינוי נעשה על פי •
 סעיף 1 של פקודת בתי משפט (הוראות מעבר<, תש״ח—1948, על ידי הממשלה הזמנית,
. ההרכב הראשון של בית  על פי הצעת שר המשפטים ובאישור מועצת המדינה הזמנית!
 המשפט מנה חמישה שופטים: משה זמורה (נשיא), יצחק אולשן, שמחה אסף, מנחם

 דונקלבלום ושניאור זלמן חשין ״.
 בתחילה רווחה הסברה שירושלים תהא נתונה לשלטון בינלאומי, על פי ההחלטה
 של האומות המאוחדות, וכי מקום מושבו של בית המשפט העליון יהיה, משום כך, בתל־
 אביב*. למעשה אף אותר בתל־אביב בית לתכלית זאת. אך זמן קצר לאחר מכן הוחלט,
 ע׳־י משה שרת, שר־החוץ דאז, לשכן בבית זה את השגרירות של ברית־המועצות.
 צריך היה אז להתחיל ולחפש בית אחר. בקבלת־פנים שנערכה אותם ימים פגשתי את
 משה שרת ושוחחתי עמו על נושא זה. כמו בלי־משים פלטתי ואמרתי: ״מדוע לא נקים
״ דוד בן־גוריון, שנקלע לשיחה, הגיב מיד: ״ודאי,  את בית המשפט העליון בירושלים י
 מדוע לא בירושלים ?״ וכך, בעקבות אותה שיחה, הוחלט לקבוע את מושבו של בית
 המשפט העליון בירושלים. הפתיחה הרשמית, בבנין המשרת את בית המשפט העליון

 עד היום, נערכה ביום 3נ בספטמבר 1948 ״.

 * נשיא בית המשפט העליון לשעבר. עם מלאת עשרים שנה לפעולתו של בית המשפט העליון
 בישראל, יזמה מערכת ״משפטים״ ראיון עם מר יצחק אולשן, שהיה שופט בית המשפט
 העליון מאז הקמתו, ממלא מקום הנשיא בשנים 1953—1954 ונשיאו במשך קרוב לאחת־
 עשרה שנים (f 1965—1954, עד פרישתו לגימלאות. מטעם המערכת. השתתפו בראיון ד״ר יצחק

 זמיר ושלכה שרשבסקי, והכינו לדפוס ד״ר יצחק זמיר, גד קובר ושלמה שרשבסקי.
 1 סעיף 2(א) של פקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח—1948, קבע: ״עד המס בו יתחיל
 בית המשפט העליון לפעול, יהא בית המשפט המחוזי בתל־אביב מוסמך לדון בענינים שהם,

 על־פי החוק, בסמכות בית המשפט העליון כבית דין גבוה לצדק״.
 2 מינוי שופטי בית המשסס העליון נעשה על־־סי סעיף זה, ומינוי שאר השופטים נעשה מל־סי

 פקודת בתי המשפט, 1940, עד שנחקק חוק השופטים, תשי״ג—1953.
 3 הודעה בדבר המינוי פורסמה בעתון הרשמי מס׳ 20 (מיום 8-9.1943), עמ׳ 118.

 4 סעיף 1(ב) של פקודת בתי־הםשסט (הוראות מעבר), תש׳׳ח—1948, קבע: ״מקום מושבו של
 בית המשפט העליון ייקבע על־ידי הממשלה הזמנית״. היום קובע חוק בתי־המשפס, תשי״ז—

 1957, כי ״מקום מושבו של בית המשפט העליון הוא ירושלים׳׳(סעיף 1).
 5 על־םי החלטת שר המשפטים, החל בית המשפט העליון לפעול ביום 14 בספטמבר 1948.

 ראה עתון רשמי מס׳ 20 (מיום 8.9.1948), עמ׳ 119.

2E7 



 מאמרים

נים ם ראשו מי ות של י  בעי

 אחת המטרות הראשונות שבית המשפט העליון הציב לעצמי, מיד עם תחילת פעולתו,
 היתד, רכישת אמונו של הציבור. השופטים היו מוכרים היטב בציבור הקטן של אותם
 ימים, לא רק כמשפטנים, אלא במקרים אחדים גם כבעלי נטייה למפלגה זו או אחרת.
 משום כך החלטנו שעלינו לנתק עצמנו, הן מבחינה רשמית והן מבחינה מעשית, מכל
 קשר עם פעילות מפלגתית: חברות במפלגה או השתתפות בארוע הנושא אופי מפלגתי.

 במשך הזמן נתקבל הדבר כנוהג, כדבר המובן מאליו, ע״י כל השופטים בישראל.
 יחד עם זאת, לא חשבנו אף לרגע שכדי לרכוש את אמון הציבור, ראוי יהיה לשעות
 אל הדעות הרווחות בו, שעה שאנו פוסקים את הדין. עמדה זו באה לידי ביטוי ברור
 בערעור הפלילי הראשון שנדון על ידינו: פילדופטר נ. היועץ הכממטי״, סילווסטר,
 פקיד בריטי, נחשד בריגול בעיצומה של מלחמת השחרור. הוא הורשע בבית המשפט
 המחוזי. בערעור החלטנו, פה אחד, לזכותו מחוסר הוכחות מספיקות. באותו זמן היה
 הציבור נתון להלך־רוח עויין ביותר כלפי הבריטים, והיה מקום לחשוש שפםק־הדין
 יעורר תגובות שליליות. אך לא כן היה. פסק הדין נתקבל בהבנה, ואנו שאבנו מכך

 עידוד רב וחיזוק לעמדתנו.
 סיפוק מיוחד שאבנו מיחס האמון שהתחילו בני המיעוטים רוחשים כלפי בית המשפט.
 תופעה זו החלה להתבלט לאחר שניתנו מספר פסקי דין לטובת בני מיעוטים נגד הרשות
. בעקבות פסקים אלה נתקבלו בבית המשפט מכתבים מלאי שבחים לשלטון  המבצעת ך

 החוק והצדק בבתי המשפט בישראל.
 הדימוי של בית המשפט, כמוסד אל־מפלגתי ובלתי־משוחד, נתחזק כשנתרבו המקרים
 בהם הועלתה בפנינו הטענה של הפלייה מפלגתית. היינו רגישים מאד לטענה זאת.
 כמעט תמיד היה בה כדי להניע אותנו לתת צו־על־תנאי. היום, כמובן, כשהאמון בבית
 המשפט הימה שורשים עמוקים, אין בכך משום רבותא. אך אז, כשההשתיכות המפלגתית

 היתד. לעתים קרובות מעין מילת־קסם, לא היה זה דבר המובן מאליו.
 אכן, פעמים אחדות נתקלנו בתגובות של חוסר־הבנה, לעמדה הבלתי־מפלגתית שלנו,
 מצדם של נושאי תפקידים חשובים. זוכר אני בהקשר זה את משפט אריאכ נ. שר ההנוך*.
 באותו עניז היתה נטושה מחלוקת בשאלה אם בית־םפר מםויים בירושלים צריך היה,
 על פי הדין, להשתייך לזרם חינוך העובדים או לזרם החינוך הכללי. פסקנו לטובת זרם
 החינוך הכללי. לאחר זמן־מה פגש אותי אהד מהנ׳יל ואמר: ״לא הייתי מתאר לעצמי

 שתפסקו נגד זרם העובדים״.
 אם היום אין מי שיגיב כר, הרי זה בעיקר בשל העמדה הברורה שנקטנו בענין זה

 בימים הראשונים.

— השפעת אנגלית ק ו ח ן ה  שלטו

 הקנאות בה הגן בית המשפט על אי־ התלות שלו מוסברת, במידה לא־מבוטלת, עליידי
 ההשפעה של המשפט האנגלי. ליישוב היהודי היו אז טענות חריפות נגד הממשל האנגלי.

 6 ע״ס 1/48 סילוושטר ב. היועץ המעהמי, א׳ פד״י, 5.
 7 ראה בג״צ 7/48 אל־כרכדטלי נ. שר דבנזהץ ואידיש, ב׳ פדיי. 5 ; בג״צ 3/50 קעואר נ.

 דאפוםרדסים לנכסי:פןדיס, ד־ פד״י, 651 בעיקר בעמ׳ 661.
 8 בג׳׳צ 107/50 אריאג נ. שר החינוך, ה׳ סד׳׳י, 521.
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 על בית המשפט העליון

 אך איננו רשאים להתעלם מערך משפטי ראשון במעלה אשר ממשל זה הוריש לנו:
 העקרון של שלטון החוק. עקרון זה לא צמת מן היישוב, אף לא היה מובן לרבים מבין
 העולים החדשים. הוא היה.מוכר לשופטים, כעקרון יסודי של המשפט האנגלי, ועליהם
 היה להגשימו. כך נהגנו, לדוגמא, במשפט כלוי נ. שר העניש • זמן קצר לפני הבחירות
 לכנסת הראשונה, פרץ סכסוך בקרב מפלגת אגודת־ישראל. הסכסוך נגע, בין היתר,
 לעניין השלימה הממשית על עתון המפלגה. העתון הוצא בירושלים על־ידי מערכת
 שנקטה עמדה בקורתית כלפי מרכז המפלגה. משום כך פנו אנשי המרכז לשר הפנים,
 וביקשו ממנו שיצווה על הפסקת הופעתו של העתון, כנראה בתוקף סמכויותיו לפי
 פקודת העתובות. השר נענה לבקשה. חברי המערכת פנו אז לבג״צ וקיבלו צו־עליתנאי
 נגד השר, שחייב אותו להשיב לעתירה תוך יומיים. תשובת השר לא היה בה כדי לבסס
 מבחינה משפטית את הצו שניתן על ידו. ללא היסוס פסקנו נגד השר. היה בזה משום

 לקח מאלף, לממשל ולציבור, בדבר משמעות העקרון של שלטון החוק•
 ראוי לציין כי מעולם לא קרה ששר, מוסד ציבורי, או עובד מדינה סירב למלא אחר
 צו של בית המשפט. אכן, היו מקרים בהם נתקבלו הצווים במורת־רוח. אולם במשך
 הזמן גברה, אצל אנשי הממשל, הבנה לתפקידו של בית המשפט והערכה לדרך בה
 ממלא בית המשפט את תפקידו. עד כדי בך, שלעתים היו השרים עצמם מעונייניס להביא

 שאלות קשות להכרעת בית המשפט.
 בסוגיה זו יש להוסיף כי בשנים הראשונות לאחר קום המדינה נחשבו השופטים כעובדי
 מדינה שיש ל׳׳תשבץ״ אותם ושתנאי עבודתם נקבעים ע״י הממשלה. כבד בשנת 1950
 התחלנו לטעון, בסיועו המלא של מר רוזן שר המשפטים דאז, שלמען הבטחת אי תלות
 השופטים ברשות המבצעת, יש להעביר לכנסת את הסמכות לקבוע את תנאי עבודתם
 של השופטים. דרישה זו נתמכה גם ע״י ראש הממשלה דאז, דוד בן־גוריון. בעקבותיה

 חוקק חוק מיוחד ומאוחר יותר מצא הנושא את ביטויו בחוק השופטים תשי״ג—1953.

ית הקשר עם המש6ט האנגלי  הרפי

 כידוע, סעיף 11 לפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש״ח—1948. נתן תוקף למשפט שהיה
 קיים בארץ־ישראל ערב הקמת המדינה. במסגרת משפט זה היה משקל נכבד להלכות
 שנפסקו על ידי בתי המשפט באנגליה. ייחסנו חשיבות להלכות אלו. אך למעשה לא
 ראינו עצמנו כבולים להן. כאשר נראה היה לנו שראוי לסטות מהלכה אנגלית, חיפשנו
 את הדרך המשפטית, ולרוב אף לא התקשינו בכך. שהרי בשיטה המבוססת על הפסיקה
 ניתן, בדרך כלל, למצוא אסמכתאות הנותנות יסוד לסטייה, לקביעת חריג, או לאבחון

 מקרה נתון מן ההלכה הכללית.
 כיוון שנתרופף הקשר עם המשפט האנגלי, נפתחה בפנינו הדרך, שלא נעשה בה
 שימוש בתקופת המנדט, להסתייע בשיטות משפט אחרות. בעיקר התל בית המשפט
 משתמש במקורות של המשפט העברי ושל המשפט האמריקאי. היינו נכונים לפנות ןמ•

 אל המשפט הצרפתי, אך ההזדמנויות לכך היו מעטות.

 9 בג״צ 9/49 בלוי נ. שר הפ;יפ, ב־ סד׳׳י, 36ו.
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 מאמרים

 הצדק בבית המשפט הגבוה לצדק

 בלי שהוחלט על כך במפורש, החל בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 להרחיב ולהעמיק את הבקורת על המינהל הציבורי, בהשוואה למקובל באנגליה או
 בארץיישראל המנדטורית. היה זה תהליך טבעי, תוצר של הרצון להגיע לתוצאה צודקת

 בעניינים שהובאו בפנינו.
 תמיד סברתי שהשופט חייב לשקול, בראש ובראשונה אם העובדות שהוכחו בפניו
 מצדיקות את מתן הסעד המבוקש. לכשיגבש דעתו בשאלה זאת, עליו לפגות אל הדין,
 ולבדוק אם הוא מאפשר לתת אותה החלטה הנראית צודקת בנסיבות המקרה. בדרך כלל
 ניתן לבסס החלטה, שיש בה פתרון צודק של הסכסוך, על הדין. באותם מקרים בהם

 אין הדבר אפשרי, צריך כמובן לפסוק על־פי הדין.
 קרה שמצאנו עצמנו נאלצים לפסוק בניגוד לתחושת הצדק שלנו. אך גם במקרים
 כאלה השתדלנו לסייע לעותרים. למשל, לא היינו נמנעים מלהביע מורתירוח על
 שהרשות סירבה להפעיל את שקול־דעתה לטובת העותר, אף שלא היתה חייבת בכך.
 אמרות־אגב כאלו היו כרגיל זוכות לפרסום רב, ולא פעם היהה הרשות, לאחר שזכתה

 בדין, נענית לבקשתו של העותר.

קקת  בית המשפט והרשות המחו

 בית המשפט נתקל לעתים מזומנות בקשיים גדולים בפסיקת הדיז בשל ניסוח גרוע של
 חוקים ותקנות. אני זוכר עד היום את סעיף 37 של חוק נכסי נפקדים, תש״י—1950.
 בית המשפט לא הצליח מעולם להבינו כראוי. נסיתי לאחר מעשה לברר את משמעות
 הסעיף בשיחות עם משפטנים חברי ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שהשתתפו
 בניסוח החוק, וגם הם לא יכלו לומר לי מה הכוונה באותו סעיף. אמנם, צריך לסייג
 את הביקורת על הכנסת בענין זה, שכן ניסוה חוקים ה־נו מלאכה קשה ביותר. אך
 נראה לי שאין הכנסת מקדישה תשומת־לב מספקת לניסוח. הפרלמנט האנגלי, לדוגמא,
 נעזר במומחים מיוחדים לניסוח החוקים. הכנסת, כנגד זה, נעזרת בוועדת־מומחים
 לעתים רחוקות בלבד. מאידך, הסתמכות חברי הכנסת על הידע המשפטי שרכשו
 בארצות מוצאם פגם בחוקים רבים. מפעם לפעם הוכנס סעיף לחוק בעקבות הסתייגות
 הבר ועדה בנוסח ״אצלנו בפולניה...״. פעמים רבות באה היוזמה לחקיקה משר פלוני,
 המבקש להגשים רעיון שצץ במחשבתו. תזכיר הצעת החוק נשלח אמנם אל השופטים
 ואל משפטנים אחרים, והם מתבקשים להעיר הערותיהם תוך שבועיים. אך כיוון שהזמן
 קצר, והנמענים טרודים במלאכתם, כמעט שאין מי שמספיק להעיר את הערותיו, וההצעה
 על ליקוייה נעשית חוק. בעיקר בולט הדבר בתקופות שלפני סיום מושבה של הכנסת,
 בהן נחפזת הכנסת לתת תוקף להצעות חוק רבות שנצטברו אצלה, ואין סיפק בידיה

 לבדוק את ההצעות כראוי.

ן לעבודה  בית המשפט ובית הדי

 הצעת חוק אחת תלויה ועומדת עכשיו בפני הכנסת, שיש בה סכנה לשלמותה של מערכת
 המשפט ולמעמדו של בית המשפט: הצעת חוק בית הדין לעבודה ולביטוח לאומי.
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 על בית המשפט העלמו

 תשכ״ח—1967 ״. לדעתי אין הצדקה להקמתו של בית דין נפרד לענייני עבודה. איני
 רואה ממש בטענה שהעברת ענייני העבודה לבית דין מיוחד תשפר את יחסי העבודה,
 שכן שינוי היחסים מותנה בשינוי הדין המהותי, ואילו הצעת החוק אינה נוגעת בו כלל.
 אין זה נכון שבית המשפט חסר את המומחיות הדרושה להכרעה בעניני עבודה. כדי
 להכריע בסכסוכים הנובעים מהסכמים קיבוציים אין צורך במומחיות רבה יותר מן
 הנדרש להכרעה בסכסוכים הנובעים מחוזים רגילים. כך אף לגבי עניינים אחרים
 שיוענקו על פי ההצעה לסמכות הייחודית של בית הדין לעבודה. יתירה מזאת, במידה
 שנדרשת מומחיות, ניתן למצוא אותה אף בבית המשפט, שהרי רבים מן השופטים
 התמחו בענף זה או אחר, ובכלל זה בענייני עבודה. יש האומרים שבית הדין לעבודה
 יהנה מיתרון על פני בתי המשפט, משום שהוא יהיה משוחרר מדיני הראיות המקובלים.
 אך אם דיני הראיות המקובלים פגומים כל כך, מדוע זה לא ישחררו גם את בתי המשפט
 מתחולתם ז טוענים כי בבתי המשפט מתמשך הדיון זמן רב מדי. אך חסרון זה ניתן
 לתקן בדרכים אחדות, ובעיקר באמצעות תוספת תקציב, שתהיה פחותה בהרבה מן
 הסכום שיושקע בהקמת המערכת של בתי הדין לעבודה. החסרונות של הקמת מערכת
 כזאת ברורים. לא זו בלבד שהיא תעלה כסף רב, אלא היא עשוייה לפתח עקרונות
 חדשים שלא יתאמו את העקרונות החלים בבתי המשפט, והתנגשות כזאת ודאי שאינה
 רצוייה. מהו, אם כן, הטעם להקמת בתי הדין לעבודה ז איני סבור שההצעה נובעת
 מחוסר אמון בבתי המשפט. אני בוטה לייחס אותה לשאיפתם של שרים להרחיב את

 תחום העניינים הנתונים להשפעתם.

ן ו דו של בית המשפט העלי  לעתי

 כיום צועד בית המשפט העליון בדרך מוגדרת, שהותוותה על־ידי נסיון ומסורת של
 עשרים שנה. אך אין זאת אומרת שהוא רשאי לנוח על זרי דפנה. עדית הוא חייב לשמור
 כבראשית דרכו שלא יפגע העקרה של שלטון החוק ואי תלות הזרוע השיפוטית, ועוד
 עומדות בפניו בעיות קשות הדורשות פתרון, כגון, מידת ההתערבות הראוייה במדיניות

 של המינהל הציבורי.
 בשעתו הושמעה הדעה שרצוי היה להעביר את סמכויותיו של בית המשפט העליון
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק לידי בית המשפט המחוזי, כסוף לזכות ערעור לבית
 המשפט העליון. אני חולק על כך. העניינים המובאים בפני בית המשפט הגבוה לצדק
 הם מיוחדים במינם: לעתים קרובות יש להם חשיבות חברתית רבה ביותר; הם ביטוי
 למאבק בין כוחות חזקים לבין האזרח ורצוי שיידונו בפני ערכאה הנראית בעיני הציבור
 והממשל כסמכות השיפוטית העליונה. אולם הנימוק החשוב ביותר הוא שרוב העניניס
 המובאים לפגי בג״צ היבם ענינים מינהליים דחופים הדורשים מתן סעד מהיר. בהתחשב
 בעובדה שמספר המשפטים מסוג זה מגיע בישראל, מטעמים שונים, ל־300—400 בשנה
 (לעומת 50—70 באנגליה), מתן אפשרות ערעור עשוי לגרום להשהיות ארוכות ועמן
 תיסוג התועלת העיקרית במוסד זה. יש לזכור שבמקרים חשובים, יוצאים מן הכלל,
 קיימת אפשרות ל״דיון נוסף״ בהרכב מוגדל. דומה שבית המשפט העליון ממלא בהצלחה
 את תפקיד הבקורת על הנמהל הציבורי, ולכן אין צורך או צידוק להוציא תפקיד זח מיז־יז.

 10 ה׳׳ח 748, תשביח, עמי 15.




