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 מאת

 אליקים רובינשטיין *

 בית המשפט העליון נפרד היום מהשופט יצחק זמיר במצוות תעודת הזהות והמחוקק.
 כל המכיר את יצחק זמיר סמוך ובטוח כי פרידת חבריו השופטים ממנו כרוכה בצער
 מיוחד: מעטים האנשים שניחנו בחן האנושי, בסבר הפנים ובמזג הנעים שבורא עולם
 חננו בהם. בבואי לשאת דברים בשם השירות המשפטי הציבורי ובשם פרקליטי
 פרקליטות המדינה ועובדי הייעוץ והחקיקה, דומני שרשאי אני להביע את צער הפרידה
 גם מטעמנו. יצחק זמיר כיהן תקופה ממושכת (1986-1978) כיועץ משפטי לממשלה,
 והותיר ״טעם של עוד״ בקרב משפטני המערכת הממשלתית והציבורית. הוקרה מיוחדת
 נוספה עם מאבקו נגד הזרם - נגד ראשי מערכת הממשל, נגד כוחות אדירים - בתקופה
 האחרונה לכהונתו בעניין השב״כ. יצחק זמיר הוא מורם של רבים רבים מאתנו,
 ולתרומתו האקדמית כמלומד משפט נוסף בשנות כהונתו קובץ חשוב של פסקי־דין.
 קובץ זה, הגם שהוא משתרע על פני תקופה לא ארוכה של כשבע שנים, מחזיק ברכה
 גם ליום יבוא. קשה להאמין שיצחק זמיר הגיע לגיל שיבה: הוא כמעט לא נשתנה במשך
 35 השנים שהוא מוכר לי, מאז ימיו כמורה צעיר באוניברסיטה, למעט, אולי, שרידי

 הבלורית שהיו באותם ימים ואינם עוד.
 יצחק זמיר נולד בפולין לפני 70 שנה. זו הייתה פולין של שנות ה־30, מלאה יהדות
 תוססת ורבגונית, בטרם יעלה הכורת. בן שנתיים הועלה ארצה, לתל־אביב בה גדל.

 שמץ הרי״ש הפולנית נותר עמו כמזכרת קבע.
 לאחר שירות צבאי בימיה הראשונים של המדינה פנה זמיר ללימודי משפטים,
 ומשהחליט להתמסר לתחום האקדמי פנה ללימודי התואר השלישי באנגליה. באותן שנים
 זו הייתה דרך המלך המשפטית: כעשור לערך מאז נפרדה ישראל מהממשל המנדטורי
 עדיין הייתה קשורה אל המשפט האנגלי בחבל הטבור של סימן 46 לדבר המלך ובחבלים
 נוספים. משפטני הדור ההוא שבחרו בלימודים אקדמיים בחוץ לארץ בחרו מדרך הטבע
- Declaratory Judgments לצאת לאנגליה. עבודת הדוקטורט שחיבר - שעניינה 

 קיבלה תהודה בבריטניה והייתה לספר מוכר עד ימינו אלה.
 יצחק זמיר היה תלמיד נאמן וגם ידיד מסור לפרופ׳ יצחק קלינגהופר, שהיה ממניחי

 * היועץ המשפטי לממשלה. הדברים נישאו בבית המשפט העליון ביום כ״ב בניסן תשס״א
 (15.4.2001), בטקס ויידה מהשופט זמיר עם פרישתו.
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 היסודות למשפט המינהלי הישראלי וגם פרלמנטר בעל ערך ואיש חמודות. זמיר גם היה
 מתמחה ותלמיד לנשיא יואל זוםמן, מגדוליו של בית משפט נכבד זה. מצעירותו הפך
 יצחק זמיר את המשפט המינהלי להתמחותו האקדמית, ובו הטביע - בראש וראשונה -

 את חותמו כיועץ משפטי לממשלה ובשופט.

 הוראה אקדמית

 שנים רבות - כמחצית היובל - הקדיש יצחק זמיר להוראה ולמחקר אקדמיים
 באוניברסיטה העברית בירושלים. בראשית דרכו, במלאת עשור למדינה, ודאי היה
 המשפט המנהלי בחינת בקעה להתגדר בה: המוסדות והרשויות היו בתהליך של עיצוב
 ובניין ראשוניים, ובית המשפט העליון חורש היה בקרקע בתולה תלמי בג״ץ העתידים
 להפוך לשדות רחבים. חוש הצדק של יצחק זמיר ומעורבותו הציבורית באו לידי ביטוי

 גם בשנות ה־60, בחוות הדעת שהכין בעניין פרשת לבון.
 בשנות ה־60 וה־70 היו המשפט המינהלי ודיני העבודה תחומי עיסוקו והוראתו. לימים
 היה לדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, וגם לימד באוניברסיטאות זרות
 מן הבולטות שבהן. לאחר פרישתו ב־1986 מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה חזר
 להוראה אקדמית, ואף היה הדיקן המייסד של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה
 ומייסד בטאונה היפה "משפט וממשל״. את ניסיונו האקדמי והמעשי יישם במפעלים
 אלה, וכך זכה לזכות את הרבים. עוד כיהן כנשיא מועצת העתונות וכיו״ר המועצה לבתי

 דין מינהליים כאיש ציבור רצוי לכל.

 יועץ משפטי לממשלה

 אבל אל נקדים את המאוחר: ב־1978 פרץ יצחק זמיר אל מעבר לחוגי המקצוע והאקדמיה
 ובא אל העץ הציבורית, כשנכנס במקומו של אהרן ברק לתפקיד היועץ המשפטי
 לממשלה. בתפקיד זה כיהן כמעט שמונה שנים - מתקופות הכהונה הארוכות ביותר
 בתפקיד זה. בחלקן היו אלה שנים סוערות; אוכל להעיד עליהן גם מזיכרונות אותן שנים
 במערכת המשפט בממשל הישראלי, שבחלק מהן כיהנתי כיועץ משפטי במשרד החוץ,
 בתקופה שכללה התפתחויות משפטיות רבות הקשורות במלחמה ובשלום. ממצפה

 תפקידי כיום אוכל להעריך את מאבקי העת ההיא עוד יותר.
 בין התחומים שבהם בלטה במיוחד תרומתו של יצחק זמיר בכהונתו כיועץ משפטי היה
 תחום התמחותו האקדמית - המשפט המינהלי. בימיו הונחו יסודות לחוק העבירות
 המנהליות, להנחיות שונות בדבר ניגודי עניינים ולגיבושה של תורה בתחום סדרי
 המנהל. אפשר לומר שבנושאים אלה עודנו נהנים - כתום 15 שנה מפרישתו מכהונת
 היועץ המשפטי - מפירות עצים שנטע. הוא זכור מאוד לטוב בעיני אנשי משרד
 המשפטים והפרקליטות. לימים, כשופט, גם היה מהעומדים על עריסתו של חוק בתי

 המשפט לעניינים מינהליים שנחקק בתש״ס-2000.
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 כאמור, יצחק זמיר פרש מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה על רקע מאבק לאכיפת
 החוק כלפי אנשי שירות הבטחון הכללי, בנסיבות שבהן עמדו למבחן יסודות שלטון החוק
ם ש ב ם _ ״ י מ כ י ח ר ב  והשוויון בפניו. פרישתו נטבעה בתודעה בנושא זה, וברוח ד

 שקיבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על הפרישה״.1
 על כך כתב יצחק זמיר עצמו:

 היועץ המשפטי לממשלה פועל כבלם פנימי של הממשלה ... בדרך זאת
 הוא יוצר קו הגנה ראשון לשלטון החוק, המאפשר לבית המשפט לפעול
. אולם היועץ המשפטי לממשלה לא יוכל למלא תפקיד . .  כקו הגנה שני
 זה אלא אם יהיה עצמאי במילוי תפקידו כלפי הממשלה. עצמאות חשובה
 במיוחד בשעת משבר, בעניינים הנוגעים לבטחון הלאומי"... התפקיד
 לעמוד בפני איום זה מוטל במידה רבה, על בית המשפט ולצידו על היועץ
 המשפטי לממשלה, דווקא בשעת משבר. פרשת השב״כ, אני סבור,

 ממחישה זאת.2

 מורשה להנחיל

 את ניסיונו כיועץ משפטי הנחיל במישור האקדמי בעבודות רבות שפרסם, שעניינן, בין
 השאר, ״ביקורת שיפוטית על חוקיות חוקים״,3 ״הנחיות היועץ המשפטי לממשלה -
 חקיקת משנה נוהל והנחיות״,4 ״ועדת החקירה מן הבחינה המשפטית״,5 ״זכויות האדם
 ובטחון המדינה״,6 ״חירות הביטוי כנגד לשון הרע ואלימות מילולית״,7 ״היועץ המשפטי
 לממשלה בשעת משבר: פרשת שירות הבטחון הכללי (השב״כ)״,8 ״היועץ המשפטי
 לממשלה והמאבק על חוקיות השלטון״,9 "מינויים פוליטיים״,10 ״מינויים פוליטיים

 בביקורת שיפוטית״11 ו״שלטון החוק במדינת ישראל״.12
 עינינו הרואות מגוון של תחומים במשפט הציבורי, המינהלי והפלילי, ורשימות אלה

 1 בבלי פסחים כב, ב.
 2 ״היועץ המשפטי לממשלה בשעת משבר: פרשת שירות הבטחץ הכללי(השב״כ)״, ספר אורי ידין

 ב 47, 55 (בעריכת אהרן ברק וטבה שפניץ, תש״ן).
 3 משפט וממשל א 315 (תשב״ג).
 4 עיוני משפט יא 339 (תשמ״ו).

 5 הפרקליט לה 323 (תשמ״ג).
 6 משפטים יט 17 (תשמ׳׳ט).

 7 ספר זוםמן 149 (בעריכת אהרן ברק ואח/ תשמ״ח.
 8 הערה 2 לעיל.

 9 עיוני משפט יא 411 (תשמ״ו).
 10 משפטים כ 19 (תש״ן).

 11 משפטים כא 145 (תשנ״א).

 12 הפרקליט לז 61מ(תשמ״ז).
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 יכלו - כולן - להיכתב גם היום. גם בעצם הימים האלה נעה המטוטלת בין זכויות לבין
 סוגיות ביטחון, והטמפרטורה משתנה, והמתח עולה, כאשר ישראל נתונה בתקופה של
 מתח ביטחוני. יצחק זמיר היה בין המובילים לכיוון של יתר התחשבות מטעם הממשל
 ומערכת הביטחון בזכויות האדם עוד בתקופה שבה ייחם הציבור קדושה יתרה - ועל כל
 פנים, אולי רבה מזו המיוחסת כיום - לביטחון ולמערכת הבטחון. הוא עסק בחירות
 הביטוי בהקשרים של אלימות מילולית, שעד היום לא נמצאו להם פתרונות ראויים.
 עודנו נאבקים ביומיום שלנו במינויים פוליטיים בלתי תקינים, ובעוד סוגיות משפטיות
 רבות שבהן נגע, כל דור של שופטים וכל דור של יועצים משפטיים מוסיף נדבך
 להתמודדות עם השאלות הללו. יצחק זמיר היה ממפלסי הדרך וממניחי היסודות לנורמות

 חדשות.

 ״הסמכות המעהלית״

 מיצוי תורתו בתחום המשפט המינהלי מצוי בספרו הגדול ״הסמכות המינהלית״, שאף
 זיכה אותו, בין השאר, בפרס ישראל. המסר העולה ממנו הוא מסר בדבר מרכזיותו של

 שלטון החוק ובדבר מקומו של המינהל הציבורי כמשרת הציבור וכנאמן הציבור.
 מתוך אמונה שלמה בנכונות הדברים החלים על השביל שחבריי ואנכי משתדלים ללכת

 בו, אצטט קטע מהספר, המביא את עיקר־עיקריו:

 כיום, במדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל, המינהל הציבורי אינו
 משרת שליט, ובודאי שאין הוא שלטון, כיוון שהעם הוא השולט, בעצמו.
 המינהל הציבורי לא נועד כיום אלא לשרת את הציבור. הציבור הוא
 שהעניק למינהל את סמכויותו. אין למינהל אלא מה שהציבור העניק לו
 ואין המינהל רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו אלא לטובת הציבור. מכאן
 נובעת המסקנה כי המינהל הציבורי, וכל מי שפועל מטעמו, הינו בחזקת
 נאמן של הציבורו חובת הנאמנות, מצד המינהל כלפי הציבור, הוא כל

1  תורת המינהל הציבורי על רגל אחת.3

 אם נרצה, הוא שאמרו חכמים: ״לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך
 לצאת ידי המקום, שנאמר, ׳והייתם נקיים מה׳ ומישראל׳״.14

 דברים ברוח זו אמר השופט זמיר בבג״צ 7458/95 במות נ׳ מדינת ישראל: ״ההלכה
 והחוק גם יחד קובעים כי הממשלה פועלת בחלוקת תמיכות מכספי המדינה כנאמן של
 הציבור, ומכאן שהיא חייבת לפעול באופן ענייני ושוויוני״.15 ראו לעניין זה גם הנחייה
 21.570 של היועץ המשפטי לממשלה מיום י״ח בכסלו תשמ״ו (1.12.1985), שיצאה

 13 יצחק זמיר, הסמכות הנדנהלית א 36-35 (תשג״ו).
 14 משנה שקלים ג, ב.

 15 פ״ד נא(4) 186, 191.
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 מתחת ידיו של יצחק זמיר, ושעניינה חלוקת תמיכות על פי קריטריונים ברורים,
 ענייניים ושווים, כדי למנוע השחתת מידות. גם נושא זה לא תם ולא נשלם בעבודתנו

 ובפסיקת בתי המשפט.
 ועוד: אחד התחומים שבהם עוסק הספר "הסמכות המינהלית״ הוא המשפט המינהלי
 ודיני התאגידים. לשיטת זמיר, המדינה כתאגיד פועלת באמצעות אורגנים - שרים -
 ברשויות מוסמכות, והם עצמם תאגידים הפועלים באמצעות אורגנים משלהם - בני
 האדם המכהנים. זאת, בניגוד לגישה המקובלת המזהה בין הרשויות לבין המכהנים בהן.
 לטעמי זהו נושא שיש בו מקצת פנים לכאן ולכאן. יש יתרון בהפרדה, כדי למנוע
 במקרים מסוימים אחריות משפטית לא נחוצה. מאידך גיסא, לעתים יש חשיבות דווקא
 בזיהוי כדי להטיל אחריות. כך אנו נוהגים בנושאי איכות הסביבה ועוד, בהטלת אחריות

 על ראשי רשויות מקומיות, ועוד היד נטויה בתחומים אחרים.16
 יצחק זמיר מדגיש בספרו את הרציפות השלטונית. במהות, מעבר לפורמליות, אנו
 מצויים, לצערנו, בעידנים שבהם לא הכל נוהגים כאותו זקן בסיפור חז״ל, שנטע את
 האילן לצאצאיו אף שלא הוא ייהנה הימנו, ועשה כן כשם שנטעו אבותיו למענו. תופעה
 זו ניכרת במיוחד בתחומים שבהם קיימת הבחנה בין הטווח הקצר לטווח הארוך, ואישים
 פוליטיים מעוניינים לעתים רק בתוצאות המיידיות משום שמפירות הטווח הארוך ייהנה

 זולתם.

 השופט זמיר

 בשנת 1994 נתמנה יצחק זמיר לבית המשפט העליון. אין ספק כי בשבע שנות כהונתו
 הספיק להטביע חותם מובהק, בעיקר בתחומים שהיו קרובים ללבו במשך כל שנותיו

 באקדמיה ובשירות הציבורי.
 נדרשנו ונידרש לאחדים מפסקי הדין שכתב.

 בפסיקתו הדגיש השופט זמיר את חובת ההגינות, מרכיב מרכזי באישיותו שלו. בבג״צ
 164/97 קונטרם בע״מ נ׳ שר האוצר ציין כי"אבן פינה בדיני המינהל הציבורי, שהרשות
 המנהלית, בהיותה נאמן של הציבור חייבת לנהוג בהגינות״. אך הוא מציב כנגדה את

 חובת ההגינות של האזרח:

 לדרישה זאת יש שורשים עמוקים: היא צומחת מן האמנה החברתית
 שביסוד המדינה. לפי אמנה זאת, כמשמעותה במדינה דמוקרטית, הרשות
 והאזרח אינם עומדים זה מול זה, משני הצדדים של מתרס, אלא הם, זה

 לצד זה, שותפים במדינה.17

 אם כן, פשיטא שעל המדינה לפעול בהגינות מול האזרח. יתרה עליה חובת ההגינות

 16 וראו על הספד אריאל בנדזר, "הסמכות המינהלית", משסע וממשל ה 571, 574 >תש״0).
 17 פ״ד בב(1) 289, 320-319.
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 של האזרח כלפי המדינה, ולעניין זה נזכרים אנו בדברי חז״ל: ״התז מתפלל בשלומה של
1 מורא המלכות מביא - יש לקוות  מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו״.8

1 - גם למה שהגדיר השופט ברק בלשון ״אדם לאדם - אדם״.9
 כשופט הרבה יצחק זמיר לעסוק במשמעת שירות המדינה ותרם לה תרומה רבה. הוא
 גם מראשוני פרשניה של החקיקה רבת החשיבות בעידננו בתחומי ההטרדה המינית.
 בעש״מ 6713/96 מדינת ישראל נ׳ בן אשר פרס השופט זמיר יריעה רחבה, שבין השאר

 צוין בה כי:

 סטנדרד ההתנהגות הנדרשת מעובד מדינה מוכתב על־ידי שני נתונים
 עיקריים: ראשית, על־ידי מעמדו כעובד המדינה. שנית, על־ידי תפקידו
 בשירות המדינה... אפשר שהתנהגות מסוימת לא תחשב הטרדה מינית
 בין עובדים מאותה דרגה, או בין עובדים במשרדים שונים, אך תחשב

2  הטרדה מינית בין מנהל לעובד שכפוף לו.0

 יסודות אלה עתידים שיחלחלו במינהל הציבורי.
 בפסה״ד בבג׳׳צ 6897/95 כהנא נ׳ קדויזה התייחס השופט זמיר לנושא חירות האסיפה
 והאפשרות למנעה בהתקיים סכנה לשלום הציבור. בחוות דעתו ציין, כי מבחן הוודאות

 הקרובה לעניין זה -

 אינו מבחן פורמלי, אף לא מבחן נוקשה, אלא הוא מבחן מהותי, שנועד
 ליצור איזון ראוי בין חרות האסיפה ובין שלום הציבור. ולפיכך הוא מבחן
 חי ורגיש, המגיב לפי הנסיבות וההתפתחויות. לכן אותו מבחן עשוי
 להוביל עם שינוי המקום או הזמן, לתוצאות שונות במקרים שלכאורה היו

 דומים. כך לגבי חרות הביטוי וכך לגבי חרות האסיפה.21

 ועוד ציין השופט זמיר כי הפקודה למניעת טרור כשלעצמה, באיסורים שבה הפוגעים
 בזכות יסוד, ״פוגעת בנשמת הדמוקרטיה, לכן אין לה מקום בדמוקרטיה אלא אם נתונה
2 בדרך זו הלך בית המשפט בבדיקת  הדמוקרטיה בסכנה וכל זמן שהיא נתונה בסכנה״.2

 אותו תיק. גילויים שונים של דילמה זו פוקדים אותנו השכם והערב.

 יצחק זמיר, הנושא החוקוןי והאיפוק

 בתחום החוקתי הייתה דרכו של זמיר קרובה לקוטב המאופק והזהיר. כך, למשל, בבג״צ
 453/94 שדולת הנשים בישראל נ׳ שר התחבורה, קבע כי: ״בפסיקה שלאחר חוק־יסוד:

 18 אבות ג, ב.
 19 רע״א 6339/97 רוקר נ׳ סלומון, פ״ד נה(1) 199, 284.

בע) 650, 678.  20 פ״ך נ
. W ( 4  21 פ׳׳ד 857-856 ,853 (

 22 שם, בעם׳ 858.
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 משפטים לב(3) תשס׳׳ב יצחק זמיר - מורה משפט, יועץ משפטי, שופט, אדם

 כבוד האדם וחמתו מפוזרות אמירות אגב, המוצאות פנים הרבה בחוק היסוד יש
 המוצאים בכבוד האדם את עקרון השויון, יש המגלים בו את חופש הביטוי, יש התולים
2 דבריו מגלים זהירות בהעלאת  בו זכויות יסוד אחרות שלא בא זכרן בחוק היסוד.״״.3

 זכויות לדרגה חוקתית.
 ואכן בע״א 6821/93 בנק המזרחי נ׳ מגדל, פסק הדין המנחה לעניין הסמכות

 החוקתית, אמר השופט זמיר:
 בתחום המשפט החוקתי נדרש בית המשפט להלך בזהירות רבה במיוחד,
 כדי שלא ימעד. בתחום זה יותר מאשר בתחומי משפט אחרים בית המשפט
 קובע אורחות חיים ... ראוי להתקדם בדרך עקב בצד אגודל. קפיצת
 הדרך עלולה למוטט את היציבות שהיא חיונית להתקדמות. המיוחדות של
 תחום המשפט החוקתי מחייבת מיוחדות גם בגישת בית המשפט לתחום
.. אני מעדיף להשאיר שאלות שונות שנדונו בפס״ד זה, בהן שאלות  זה.

2  הרות עולם בתחום המשפט החוקתי, בצריך עיון עד שתגיע שעתן.4

 בבג״צ 7111/95 מרכז השלטון המקומי נ׳ הכנסת, ציין השופט זמיר:
 המסר העיקרי הוא לדעתי, שחוק־יסוד: כבוד האדם וחרותו וחוק־יסוד:
 חופש העיסוק לא באו לעשות את חוקי הכנסת טרף קל לכל מי שדעתו
 אינה נוחה מן החוק: חוק הכנסת כבודו במקומו מונח. עדיין החוק מבטא
 את רצון הריבון, הוא העם, ולכן החוק הוא ההולך לפני המחנה... אכן,
 כיום הלכה היא שחוקי היסוד הקנו לבית המשפט סמכות לבטל חוקים.
 סמכות זאת היא לדעתי, חיונית בחברה נאורה, ובמיוחד כך בישראל,
 שבה תרבות השלטון טרם היכתה שורשים עמוקים. יש לשמור עליה היטב
 כדי שניתן יהיה לעשות בה שימוש במקרה הראוי, אך דווקא בשל כך יש
 להיזהר מאד שלא תהיה כעושר השמור לבעליו לרעתו. כבר אמר הנשיא
 ברק שהסמכות של בית המשפט לבטל חוקים דומה לנשק בלתי
 קונבנציונלי... צריך להיות ברור לכל בר דעת שבית המשפט אינו אמור
 לעשות שימוש בסמכותו לבטל חוק, אלא במקרה בולט של פגיעה
 מהותית בזכויות יסוד או בערכים בסיסיים. כבוד האדם אינו צריך לדחוק

2  את כבוד החוק.5

 דברים אלה הם תורת החוקתיות הישראלית על רגל אחת: נתונה לבית המשפט
 הסמכות לביקורת שיפוטית על חוקים, והיא חיונית! אך השימוש בה ראוי שיהא זהיר

 שבזהירים, וכך הווה עד הנה.

 23 פ״ד מח(5) 501, 536.
 24 פ״ד מט(4) 221, 470-469,

 25 פ״ד ב(3) 485, 496.
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 אכן, בהמשך כתב השופט זמיר את פסק הדין בבג״צ 6055/95 שגיא צמח נ׳ שר
 הבטחון,26 שבו ביטל בית המשפט הוראת חוק בנושא מעצרים מתוך חוק השיפוט הצבאי,

 וכה אמר שם:

 ברור, כפי שבית המשפט אמר לא פעם, שבית המשפט נוהג בזהירות
 ובאיפוק עד שהוא מצהיר על הוראת חוק כי היא סותרת את חוק־יסוד:
 כבוד האדם וחרותו, ולפיכך היא בטלה. אולם, במקרה זה אפילו המשיבים
 אינם חולקים על כך שהחוק המתקן פוגע בחרות האישית של חיילים

 מעבר למידה הנדרשת...

 באנלוגיה, אפשר לזהות את האיפוק האופייני לשופט זמיר בחוות דעתו בדנ׳׳א
 2401/95 נחמני נ׳ נחמני, בו נאמר על משפט צדק:

 אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. יוצרי זה הדין. שבית המשפט לא נוצר,
 ואינו קיים, אלא מכוח הדין, ואין עליו מרות זולת מרותו של הדין. יצרי
 זה הצדק. שבית המשפט מבקש, בכל נפשו ובכל מאודו, לעשות צדק.
 אוי לשופט אם עשה דין ללא צדק, ואוי לו אם עשה צדק ללא דין. אשרי
 השופט שעשה דין עם צדק. אכן, בדרך כלל הדין מוביל את השופט אל
 הצדק, ואם הדין והצדק אינם הולכים יד ביד, עשוי השופט להטות את

 הדין לצד הצדק, ככל שניתן, עד שייפגשו.
 אולם קורה לשופט שהדין והצדק מתרוצצים בקרבו, זה לכאן וזה לשם,
 והוא אינו יכול להביא אותם זה אל זה. במקרה כזה, ככל שהדבר קשה
 עליו, אסור לו לתת לייצרו שייגבר על יוצרו. כך הדבר משום ששבועת
 השופט, עד שהיא מצווה עליו לעשות משפט צדק, מחייבת אותו לשמור
 אמונים לחוקי המדינה. ראו חוק־יםוד: השפיטה, סעיף 6. למעלה מכך:

 בלא משפט, בחשבון ארוך ואמיתי, אין צדק.
 לכן, חלילה לשופט לעבור בקפיצה מהעובדות אל הצדק, כאילו אין
 דין חוצץ ביניהם. כבודו של הצדק במקומו מונח. אך הוא חייב להיות

2  מונח על תשתית של דין.7

 דברים כדרבנות, ועניינם - שוב - איפוק וזהירות.
 אומר, בדומה, בעל החזון איש זצ״ל בספרו חזון איש - אמונה ובטחון: ״והנה העמיד
 רבנו ז״ל(מחבר ספר שולחן ערוך) דבריו בתחילת חושן המשפט ללמד דעת שגדרי הגזל
 והחמס אינן נפתרין על פי דעת בני אדם, רק על פי חוקי התורה, וכל שהוא נגד הדין

 26 פ״ז־ נגג5) 241, 283.
 27 «"ד 2(4) 661, 773-772.
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 הוא גזל אף שאין בני אדם מסכימים עליהם בבחינת הרגש, וכל מעשה שהוא בדין הוא
2 קרי: ייתכן פער בין תחושת הבריות  קיום משפט אף שזה נגד דעות האנושיות...״.8

 לבין הדין, אך הדין יכריע.

 סוף דבר

 יצחק זמיר משדר - בכתיבתו השיפוטית והאקדמית, בדיבורו ובאישיותו בכלל - איזון
 למופת. מאחורי האיזון והנינוחות עומדים עקרונות מוצקים שביסודה של המדינה,
 ובמיוחד בבסיסו של המנהל הציבורי. אולי את עיקרם אפשר לתמצת במלים הכמעט
 נרדפות יושר, יושרה, נאמנות והגינות. אלה משמעם מצפוניות, בריחה משיקולים זרים
 כמאש אוכלה, ריחוק משיקולים פוליטיים וםביביהס כמראיתם בחברה הישראלית,

2  ותוצאת כל אלה היא ״צדק צדק תרדוף״,9
 אנו שרויים בימים שבין חג החירות לחג העצמאות, ובאמצעיתם יום הזיכרון לשואה
 ולגבורה. הנה בתמצית תולדות העם היהודי ומדינת ישראל - מעם עבדים לחירות,
 מגלות ומחורבן לקוממיות ולגאולה. מי שזכה להיגאל יידע לשמור על הפיקדון שנתנה
 בידו ההיסטוריה; אך מי שהיה עבד יבקש שוויון לא רק לעצמו אלא גם לזולתו. הנה -
 אולי - כל תורת המדינה היהודית והדמוקרטית על רגל אחת. השופט יצחק זמיר, שבגר

 סמוך לראשיתה של המדינה, זכה להיות מבוני משפטה ומעושי צדק בקרבה.
 במגילת שיר השירים, המסמלת את האביב, נאמר על ימים אלה בטבע ״הניצנים נראו
3 ואומר רש״י ״שהעופות נותנים זמר וקול ערב להולכי  בארץ, עת הזמיר הגיע״,0
 דרכים״. עתו של יצחק זמיר לפרוש מן השיפוט הגיעה, אבל הזמר שהוא מניח ברכה
 יהיה בחינת קול ערב להולכים בדרכי המשפט עוד עת רבה; ולכן, כדברי מדרש שיר
 השירים רבה ״הגיע זמן של שירה שתיאמר״. שבחי יצחק זמיר לא תמו ולא נשלמו; חזקה
 עליו שעוד ידו נטויה לעתיד לבוא, אם בכתיבה ובהוראה ואם בפעילות ציבורית, בחינת
3 עם רעייתו רינה, משרתת ציבור בזכות  ״עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו״,1

 עצמה, ומשפחתם. כה לחי.

 28 ע, כז.
 29 דברים טז, כ.

 30 שיד השירים ב, יב.
 31 תהלים צב, סו.
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