
 פרידה מבימ המשפט העליון*

 יצחק אנגלרד

 שמעתי את דברי השבח של חברי הנשיא אהרון ברק ושל הדוברים הנכבדים האחרים,

 וחשבתי בלבי כי אם כדברי חז״ל שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא

 בפניו - מה עוד יוכלו להגיד שלא בפניי י מאידך גיסא, לפי גרסת הרי׳׳ף במסכת שבת,

 פרק ב׳, דף יד, על פי ערכין טז.: תני רב דימי קמיה דרב ספרא, לעולם אל יספר אדם

 בשבחו של חברו יותר מדי, שמתוך טובתו בא לידי גנותו. אלא שבעיניי כל דברי השבח

 האלה אינם באים לי בזכותי. אם חנני ה׳ בחכמה ובתבונה ובדעת - כפירוש רש״י:

 חכמה - מה שאדם שומע מאחרים ולמד; תבונה - מבין דבר מלבו מתוך דברים שלמד;

 דעת - רוח הקודש, או כמו שהיו אומרים היום ביתר צניעות: אינטואיציה. אם חנני ה׳

 בכל אלה הרי אין זה כלל בזכותי, כי כפי שאמרו חז״ל בפרקי אבות ןפ״ב, מ״ח]: אם

 למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. אני שם את הדגש על נוצרת

 לא כייעוד אלא כנתון - ואני אומר לעצמי: לא אתה רכשת כשרונותיך בזכותך אלא

 נוצרת - על ידי ירושת תכונות מאבות אבותיך, דורות של יהודים יראי שמיים, רבנים

 חסידים ומיוחסים מצד אמי ז״ל בפולניה הקונגרםאית, וסוחרים עשירים וראשי קהל

 מצד אבי ז״ל בגליציה. זה גורם יצירה חיצוני אחד; גורם אחר הוא החינוך שהעניקו לי

 הורי וההשכלה שאפשרו לי בישיבות ובאוניברסיטאות; גורם נוסף הם מוריי ומחנכיי

 שהשפיעו על עיצוב דעותיי וידיעותיי הציוניות, הדתיות והמקצועיות. מבין הרבים

 ברצוני להזכיר שש דמויות שנטלו חלק בעיצוב דעותיי: אלי תורן ז״ל וראובן

 פוירשטיין יבל״א (לאחר מכן פרופ׳ וחתן פרס ישראל), ששימשו כשליחי בני עקיבא

 בשוויץ לאחר מלחמת העולם השנייה; פרופ׳ גד טדםקי, פרופ׳ ישעיהו ליבוביץ, הרב

 אברהם גרול ומשפטן דגול שלא הכרתיו אישית: הנס קלזן.

 אני פורש היום ממוסד שאליו באתי מבחוץ, מן האוניברסיטה העברית, לאחר מסלול

 אקדמי ממושך כמורה וכחוקר. המעבר הישיר מהאקדמיה לשפיטה במוסד העליון של

 מדינת ישראל הוא מרתק מבחינות רבות. מה שבתור חוקר הייתי מבקר, לעתים

 בחריפות, הפך כעת לחלק מיצירתי שלי עצמי ומושא לביקורת של עמיתיי ובאקדמיה.

 הייתי מודע היטב להבדל בין תפקידי האקדמי לתפקידי השיפוטי, ואחת התוצאות

 למודעות זו הייתה שבכל פסקי הדץ שכתבתי - והם רבים - לא ציטטתי את חיבוריי

 האקדמיים אף לא פעם אחת. יתרה מזו: נמשכתי במיוחד לתחומים חדשים והנאה

 דברים שנשא השופט יצחק אנגלרד בטקס שנערך ביום 3.4.2003 לרגל פרישתו מבית המשפט

 העליון.
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 יצחק אנגלרד משפטים לז־(1) תשס״ד

 מיוחדת גרם לי הרענו! המחשבתי שכרוך בהתמודדות עם בעיות מורכבות חדשות

 שבהן לא עסקתי במיוחד באקדמיה.

 כאדם שבא מן החוץ יכולתי לבחון את המוסד השיפוטי העליון במבט ביקורתי.

 והנה, מצאתי כי הוא מוסד מעולה שחבריו הם בעלי איכויות מקצועיות ואנושיות

 יוצאות מן הכלל. השתלבותי בתפקידים השיפוטיים הרבים והמורכבים עברה בקלות

 יחסית, הודות לעזרה ולעצה שקיבלתי בנדיבות ובחפץ לב מחבריי השופטים. אהבתי

 להתייעץ עם כולם, אך במיוחד עם אלה מחבריי שמאחוריהם ניסיון שיפוטי ארוך שנים

 בבית משפט השלום ובבית המשפט המחוזי - ניסיון שלא יסולא בפז. הם ללא ספק

 מרכז הכובד של המוסד כולו. אני מודה להם על כך מקרב לב. נזכר אני בתפילתו של

 רבי נתוניה בן הקנה בכניסתו לבית המדרש, תפילה שעמדה תמיד לנגד עיניי; שלא

 תארע תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי ואשמח בהם, ולכן אני

 נותן ביציאתי בלב שלם הודיה על חלקי.

 מה היה חלקי שעליו אני נותן הודיה בעת יציאתי? מצאתי כי לחלקי כשופט שכר

 והפסד. אתחיל בהפסד: באתי מעולם של חופש, זמן חופשי, שיג ושיח חופשיים,

 מעורבות חברתית חופשית, מחקר חופשי - מה שהוגים רומיים ראו כאידיאל של החיים

 וכינוהו 111^0 - פנאי במובן הרחב ביותר. כל זה נפסד עם מינויי כשופט. שררת

 השפיטה היא עבדות. חיי שופט בית המשפט העליון הם עמוסי עבודה משחר ועד

 אישון לילה! הוא חייב להיזהר בדיבורו, להתרחק ממה שהרמב״ם מכנה כניסת עמי

 הארץ וסעודת מרעות. ואמנם, יש בדידות רבה בחיי השופט.

 ומה השכר: האפשרות לתרום מכשרונותיי לאחת המשימות הגדולות של מדינה

 יהודית ריבונית: עשיית משפט. על רקע השקפתי הציונית־דתית, אני רואה בעשיית

 משפט וצדק מצווה דתית חשובה ביותר, ושכר מצווה - מצווה. ברוח הרמב״ם, בין

 התפקידים המרכזיים של מלכות - כיום המדינה היהודית הריבונית - הוא למלא את

 העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים. כידוע, המצווה של עשיית משפט - דינים - נמנתה

 כבר בין ששת הדברים שעליהם נצטווה אדם הראשון ובין שבע מצוות בני נח. ואם

 ישאל השואל - כפי שנשאלתי לא פעם - ומה עם דיני התורה, הרי תשובתי בקצרה

 ובמרומז על פי הרמב״ם: תקנת העולם היא דין מלכות, השעה צריכה לכך, ויש להפחיד

 ולאיים בעונשים על שאר הרשעים שלא יהיה הדבר להם - ואף לנו - לפוקה ולמכשול.

 בכך אני מגיע לעניין שעלה והתעצם דווקא בשנים שכיהנתי כשופט בית המשפט

 העליון: הביקורת על בית המשפט העליון כמוסד עילית; על דרך מינוי השופטים, שהיא

 כביכול בבחינת חבר מביא חבר; על הקמת בית משפט לחוקה שחבריו ימונו כביכול

 בדרך דמוקרטית יותר. על רקע זה אורגנה אף הפגנה רבת משתתפים של ציבור דתי.

 אודה כי תופעות אלה עוררו בי חששות כבדים לגורלו של אחד המוסדות המפוארים

 של מדינת ישראל, ובכך לגורלה של עשיית משפט וצדק בישראל. ידוע ידעתי כי כל זמן

 שחבריי מצויים כאן אין חשש כלשהו, כי בטוח אני בעמידתנו בפני השפעות חיצוניות

 מזיקות וזאת על פי הציווי העתיק: לא תגורו מפני איש, וכן על פי הציוויים לא להדר

 פני גדול ולא לישא פני דל. אך מה יהיה בעתיד? שלטון החוק על כל היבטיו הוא צמח
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 משפטים לד(1} תשס״ד פרידה מבית המשפט העליון

 עדין ורגיש שיש לטפחו ולשמרו תדיר מפני רוחות מצויות ובלתי-מצויות, כי אויביו הם

 רבים ומפוכנים. כך גם עצמאותם, אי-תלותם ויושרתם של גורמי השיפוט: קיומן

 בסיכון תמידי, וכל דור מצווה לשוב ולהיאבק עליהן. הסכנה הגדולה היא בהעמדת

 שופט שאינו ראוי להיות שופט, ובלשון הרמב״ם: אף על פי שהוא אדם שכולו מחמדים

 ויש בו טובות אחרות.

 נראה כי רבים וטובים - ביניהם שלומי אמוני ישראל - לא שמו לב למסורת היהדות

 המבוססת על ניסיק של אלפי שנים בדבר טיב השופטים ובדבר דרך מינויים. אין דומה

 בעולם ליהדות בגישתה הריאליסטית להוויה האנושית על כל היבטיה. לכן, גם מי

 שאינו מקבל עליו את עול תורה ומצוות בכללותו, ראוי כי יקשיב הקשב היטב לניסיון

 העצום של המסורת המשפטית המפוארת של עם ישראל, על נביאיו ועל חכמיו

 לדורותיהם. אסתפק בכמה הערות תמציתיות, שהמועט מחזיק את המרובה ואידך זיל

 גמור.

 באשר למוסד של אליטה: לפלא בעיניי שבחוגים של היהדות, שבמרכזם היו מצויים

 תמיד תלמידי חכמים, גדולי הדור, שהם האצולה בעם, מושמעת טענה נגד אליטה.

 חכמי ישראל, בהכרתם את המציאות, התבטאו בחריפות יתרה נגד מגמות מסוג זה:

 [פסחים מט:] גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין

 עובדי כוכבים את ישראל. מי היה מעז לומר דבר כזה אם לא חכמי ישראל.

 וכי קשה להתרעם על שופט - הרי יש תמיד מי שיפסיד במשפט! ולא אחר

 מאשר אבשלום בנו של דוד המלך הצליח להמריד את המון העם על רקע זה

 [שמואל ב׳ טו, ב]:

 והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער ויהי כל איש אשר יהיה לו ריב

 לבוא אל המלך למשפט ויקרא אבשלום אליו ויאמר אי מזה עיר אתה

 ויאמר מאחד משבטי ישראל עבדך. ויאמר אליו אבשלום ראה דבריך

 טובים ונכוחים ושמע אין לך מאת המלך. ויאמר אבשלום מי ישימני

 שפט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו. והיה

 בקרב איש להשתהות לו ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו. ויעש

 אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבאו למשפט אל המלך ויגנב

 אבשלום את לב אנשי ישראל.

 מה קל ומה מסוכן לגנוב את לב הציבור בדרך זו!

 והנה ברוח זו המדרש רבה [שמות רבה לא, ח]:

 אמרו רבותינו: מעשה באחד שהיה לו דין ובא אצל הדיין וזיכה אותו,

 ובא ויצא אותו שנזדכה ואמר: פלוני השופט אין כמותו בעולם! אחר

 ימים היה לו דין ובא אצלו וחיבו, יצא מלפניו ואמר: אין דיין שוטה

 הימנו! אמרו לו: אתמול היה משובח, והיום שוטה!? לכך הזהיר לך

 הכתוב: ״אלוקים לא תקלל״. ואם קללת תבואתך אתה מקלל... וכן אתה
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 יצחק אנגלרד משפטים לד(1) תשס״ד

 מוצא כשהדיינין מתקללין התבואה מתמעטת, שנאמר: ויהי בימי שפוט

^ א  השופטים ויהי רעב ב

 והרמז ברור: אוי לדור ששופט את שופטיו.

 ובידי מי הייתה מופקדת בחירת השופטים במסורת היהדות: הבה נשמע! מבית דין

 הגדול היו שולחים בכל ארץ ישראל ובודקין כל מי שימצאוהו חכם וירא חטא ועניו

 ושפוי ופרקו נאה ורוח הבריות נוחה הימנו עושין אותו דיין בעירו ומשם מעלין אותו

 לפתח הר הבית ומשם מעלין אותו לפתח העזרה ומשם מעלץ אותו לבית הדין הגדול

 [רמב״ם, הלכות סנהדרין, ב, ח]. ואמנם, הסמכות העיקרית למנות דיינים ולסמוך אותם

 הייתה בידי בתי הדין בארץ ישראל.

 ועוד שמעתי שמי שפושק שפתיו לגנאי: חבר מביא חבר, כאילו יש ברכה בריבוי

 מחלוקות בישראל. אך מה נעשה ונפסק להלכה: כל שני תלמידי חכמים ששונאים זה

 את זה אםורין לישב בדין זה עם זה. שדבר זה גורס ליציאת משפט מעוקל. מפני השנאה

 שביניהם דעת כל אחד נוטה לסתור דברי חברו.

 ברצוני לסיים את דבריי בהבעת תודה לכל אלה שסייעו בידי במלאכת השפיטה:

 חברותיי וחבריי השופטים, שהעבודה אתם נעמה לי מאד והמחלוקות אתם היו לשם

 שמיים: לעוזרת המשפטית הנאמנה והמצוינת שלי גאולה לוין, שורת המתמחים

 בלשכתי שהיו לי כבנים, מנהלת הלשכה המסורה שונמית בן־אליהו, הצוות המנהלי על

 כל מדוריו ומחלקותיו, פקידי העזר, הספרנים, אנשי הביטחון והמתמחים בלשכות

 אחרות: כמו כן תודתי נתונה לפרקליטים ולפקידי ציבור שעשו מלאכתם נאמנה

 בהופעות לפנינו, במיוחד אנשי פרקליטות המדינה, אנשי פרקליטות המחוז, אנשי

 הסנגוריה הציבורית, אנשי שירות המבחן, אנשי שירות הביטחון, היועצים המשפטיים

 של הרשויות המקומיות, אנשי לשכת עורכי הדין, וכן עורכי הדין הפרטיים הרבים.

 תרומת כולם חיונית לעשיית המשפט והצדק ואני נפרד מהם בתודה ובהערכה.
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