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   שיפוטיי� הרכבי� על –" להטות רבי� אחרי"

  *שופטי� ותחבולות

  מאת

**רפאל יעקובי
  

 שופט כשכל הנעשית פרטית מלאכה היא השפיטה שמלאכת נדמה הרבה פעמי�

 חבריו של מהחלטותיה� ומנותק עצמאי דעת שיקול ומפעיל עצמו ע� מתחבט

 חברי ארש של פסיקותיה� לשאר בסופה המתחברת א�, בדי� עמו היושבי�

   .מיעוט ובדעת רוב בדעת ביטוי לידי הבאה פסיקתית הרמוניה ויוצרת המותב

 נאל� שאותה ,בלבד טכנית הסוברי� ויש ,ערכית התמודדות מציג המאמר

 בדי� לתוצאה הגעה והיא אד� של דינו לפסוק בבואו בחשבו� להביא השופט

 נגד הכרעה של רבמחי א� למותב חבריו של פסיקותיה� בעקבות בעיניו הרצויה

   .דעתו

 הצצה המאפשרות הישראלי במשפט מרכזיות פרשיות בי� עובר המאמר

 דעות של רחבה קשת שקיימת ומגלה השוני� השופטי� של השונות להשקפות

  .דעי� לתמימות מצפה היה השורה מ� האד� בהש בסוגיה

 חכמי של השונות דעותיה� הבאת תו� העברי המשפט תבסקיר ממשי� המאמר

  .ראשוני� של מתורת� ההלכתי סיקורו את וחות� האחרוני� לכההה

  מבוא  .א

  האפשריי
 והפתרונות השאלה  .ב

  ורובינשטיי� חורב ופרשות טסה פרשת  . ג

  העברי המשפט  . ד

  המחלוקת נקודת  . ה

  ראשוני� של מתורת
 – חיתו
 בטר
  . ו

  דבר סו�  . ז

 
 מאמר ).ד"התשס, פרשת משפטי� (157 השבוע פרשת חלקית של מאמר זה פורסמה בגרסה   *

 .זה כולל במתכונתו הנוכחית תוספות מרובות על אותה גרסה
 . בית משפט המחוזי בירושלי�שופט   **
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  מבוא. א

 אחרי לנטֹת ִרב על תענה ולא, לרעֹת י�רב אחרי תהיה לא "הציווי בא משפטי� בפרשת
 שיפוטי שבמותב ההלכה ובה� 2,אחדות הלכות חכמי� למדו זה מפסוק 1".להטֹת רבי�

   3.מכרעת הרוב דעת, הדעות בו שנחלקו
 בכל אמורי� והדברי�, אחד משופט יותר של במותב משפט בתי דני� רבות פעמי�

  .ערעוריות ובערכאות דיוניות בערכאות: השיפוטית המערכת
 שאלת: שוני� בהקשרי� שאלות מתעוררות אחד משופט יותר בו שיש מותב לגבי

� ושאלת הדי� פסק כתיבת דר�, המשפט ניהול דר�, השוני� לדיוני� המותבי� שיבו
, לשופטי� חסינות אי� שבה� משפט בשיטות. דעי� תמימי אינ� שחבריו במותב ההכרעה

 הרכב של במקרה – עשויה, טעותו עקב שנפגע למי ל�לש להתחייב עלול שטעה ושופט
 לשל� מי על השאלה להתעורר – מוטעית סופית לתוצאה ושהגיע, שונות דעות בו שנשמעו

  .וכמה
   4.בהרחבה דו�נ כבר הללו הענייני� מ� אחד כל

 
 .2 כג שמות  1
ולא תענה על רב "יוס� פרוינד ; וש� בהערות, לח–אותיות יח, שמות כג,  תורה שלמהראו 2

 ).א"התשמ (129 פה מקרא בית..." לנטות
חוש� , טור ושולח� ערו�; הלכה א, פרק ח, סנהדרי�,  תורהמשנה; ב"ע,  גסנהדרי�מסכת , בבלי 3

 .סימ� יח סעי� א, משפט
אהר� ברק ; )1987 (261–259 שיפוטי דעת שיקול למשל אהר� ברק ראו הראשוני� לענייני� 4

מומנט "מיגל דויטש ; )2004 (460' ובהערות ש� בעמ, 301–200 דמוקרטית בחברה שופט
; )1990 (167 טו משפט עיוני" ההנהגה בתפקיד השיפוטי הקולגיאלי של בית המשפט העליו�

 ניתוחי� –נוהגי ההסתמכות של בית המשפט העליו�  "גרוסרו� חריס ומירו� , יור� שחר
 שיח אנטומיה של" גרוסרו� חריס ומירו� , יור� שחר; )1996 (119 כז משפטי�" כמותיי�

מירו� גרוס ; )1997 (749 כ משפט עיוני"  ניתוחי� כמותיי�–ומחלוקת בבית המשפט העליו� 
"  ניתוחי� כמותיי�– השיבו� של מותבי בית המשפט העליו� רכילשאלת ד"ויור� שחר 

מאה התקדימי� " גולדשמידט וחנ�מירו� גרוס , יור� שחר; )1998 (567 כט משפטי�
ז "ש; )2004 (243 ז וממשל משפט"  ניתוח כמותי–ט העליו� המובילי� בפסיקת בית המשפ

רו� שפירא ; )1990 (31 טו משפט עיוני" מושא ודרכי גיבוש –דעת מיעוט , דעת רוב"פלר 
חיי� כה� ; )1992 (393 יז משפט עיוני"  לחוק בתי המשפט80סעי�  –אחרי רבי� להטות "
: הכרעות במותב שיפוטי קוליגיאלי"� אייל נו; )1993 (471 א וממשל משפט" גירוש כהלכה"

 247, 14 וצבא משפט"  לחוק בתי המשפטאי השיפוט הצבמחוק –די� קשה ותוצאות קשות 
משה לנדוי ; )2010 (631 נ הפרקליט" חילו� הלכה במצבי אי הסכמה"יוסי נחושת� ; )2000(
 ספרורס� ג� בפ) (1982 (510, 500 ח משפט עיוני" מגמות בפסיקתו של בית המשפט העליו�"

 משפט" על אי הוודאות במשפט וכמה מהשלכותיה"מנח� מאוטנר ; ))1995 (83, 71 א לנדוי
בכתיבת פסקי ' מצוות לא תעשה'ועל ' מצוות עשה'על "יהושע ויסמ� ; )2005 (223 טוממשל 

 היובל מנחה ספר" רוב ומיעוט בבית הדי�"זרח ורהפטיג ; )2011 (307 ט משפט עלי" די�
"  פסק די� שהוכרע ברובימתחת"חיי� דוד הלוי ; )1991, איתמר ורהפטיג עור�( 89ש "לאי

צבי טל ; )ח"התשנ (71 יח תחומי�" פסיקה כרוב דעות"זלמ� דרוק ; )ח"התשנ (11 יח תחומי�
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 לנקוט לשופט מותר א�: הדי� הכרעת לגיבוש הקשור אחד בעניי� תמקדא זה במאמר
 או, לדעתו תתאי� המותב שהכרעת לכ� להביא כדי תחבולות לחבל או טקטיי� מהלכי�

  5.לדעתו קרובה תהיה

 
 לקח�כה� דנה, הא�דוד ( 711 ב� גבריאל ספר"  מ� ההלכה היהודית–' אחרי רבי� להטות'"

 תקוה� הדי� הרבני האזורי פתחבית'  נעורקבי �737/87 " בג;)2011,  עורכי�ב� ומיכאל
 האוויריתהתעשייה '  העובדי� החדשה נהסתדרות �8111/96 "בג; )27.2.1989, פורס� בנבו(

, פורס� בנבו ( ישראלנתמדי'  נאוסל� 1641/02פ "ע; )2004 (481) 6(ד נח"פ, מ"לישראל בע
לעניי� ). 26.10.2006, פורס� בנבו (ראליש מדינת' נ פלוני 4138/06פ "ע; )3.10.2006

יוס� :  הבאי�במקורותהאפשרות להישפט לפני ד� יחיד או לפני הרכב שופטי� מעניי� העיו� 
יעקב חבה ( 249 די� ודיו� – במשפט עברי ובהלכה עיוני�" שיקול דעת ומשקל דעה"ריבלי� 

 המחוזי המשפט בית אנשי סג�' נ הלפרי� �583/87 "בג; )2007, ועמיחי רדזינר עורכי�
 השלו� משפט בית נשיאת כבוד' נ אפל �4970/05 "בג; )1987 (683) 4(ד מא"פ, בירושלי�

, פורס� בנבו (המשפטי� שר' נ אזולאי �7306/06 "בג; )15.6.2005, פורס� בנבו ( אביבבתל
 וניפל' נ פלונית �7593/06 "לעניי� מותב הכולל שני שופטי� ראו פסק הדי� בע. )1.9.2006

 נהלעניי� האחרו� ראו למשל דפ. והמקורות המוזכרי� ש�, )22.10.2006, פורס� בנבו(
" ?מי ישפוט את השופטי� וכיצד" אבניאלי נהדפ ;)2001( אישי ציבור חסינותאבניאלי 
אברה� ; תקלט– כר� כ תצה תלמודיתאנציקלופדיה" טעות הדייני�"; )2003 (77 מז הפרקליט
 ).ב"התשנ, נחו� רקובר עור� (35 ערהה 51' וש� בעמ, 35–29 זיקי�נ: לישראל חוקשיינפלד 

, לצור� חשיפת האמת,  של שופט כלפי העדי� בתחבולות הכוללות אמירת שקרשימושל אשר 5
: באמרו) מגדולי רבני רומניה בדור הקוד� (שפרברדוד ' מוצאי� אנו שנסתפק בכ� ר

"  בדרישה וחקירה כדי לברר האמתיור מפונסתפקתי א� רשאי ונכו� להדיי� להוציא דבר שק"
לגנוב "מספר הזוהר עולה שמותר לדיי� ). סימ� קנד, יורה דעה, חלק ג, ת אפרקסתא דעניא"שו(

עמוד , ד� צג, יתרו, שמות" (ולגנוב דעת שני הבעל דיני� כדי להוציא הדי� לאור, דעת הרמאי
בני ; אות ה, עמוד ב,  סנהדרי� לב� הימרגליותראו ג� ראוב� מרגליות ). לפי תרגו� הסול�, ב

משפט שלמה כדג� לחשיפת האמת : כי חכמת אלהי� בקרבו לעשות משפט "יאיח�דו�
 להעיר כי ציו� אילוז מפנה קו�כא� המ). ג"התשס, פרשת מק� (102 השבוע פרשת" העובדתית

 השבוע פרשת" התיישנות ושיהוי, די� מרומה: לא תעשו עול במשפט"בהקשר זה במאמרו 
כמקור לאיסור , סימ� פא, חלק ג, א"ת הרשב"לשו) ד"התשס, פרשת אחרי מות קדושי� (163

עיו� באותה תשובה מגלה כי , לדעתי.  האמתיפתהעלאת טענות שווא מפי השופט לצור� חש
ואי� זה מוב� מאליו שדי� זהה לשניה� בהקשר , היא עוסקת בעניינו של בעל די� ולא של שופט

"  השלכות דיוניות–מדבר שקר תרחק "וראו אליאב שוחטמ� .  להארי�ואי� כא� מקו�, זה
  ).ז"התשס (304–273  די� ודיו�– במשפט עברי ובהלכה עיוני�

" השלו� ובית הדי�, על הגישור" השגת פשרה בדר� הכוללת שקר ראו דב ישראל פוגל לעניי�  
, שר הדבר לגיטימיאשר מדבריו עולה כי למפשר או למג, )ג"התשס (460, 456 כג תחומי�

  ".דר� זו אינה מתאימה לרוח הנושבת בבתי הדי�"שכ� ,  אי� הדבר כ� לשופט או דיי�אול�
 לתת לתחבולות של שופט כלפי העדי� ובעלי יש שלגיטימציהה שככלל קל להסכי� כי דומה  

שבה� אנו עוסקי� ,  לתחבולות שלו כלפי השופטי� השותפי� למותב שיש לתתמזו רבההדי� 
  . גרת מאמר זהבמס

 די� הדעה הרווחת היא שג� כשמטרתו של בעל הדי� היא להגיע לתוצאה שהוא יודע בבעל  
אי� בכ� כדי להתיר לו העלאת טענות שקריות או עשיית תחבולות הכוללות , שהיא הנכונה

ראו אלישי . א� יש ג� מי שמתיר מהלכי� מעי� אלה במידה מסוימת. מעשי� שקריי� ואסורי�
 ראיות וראיות המושגות ויביד: ' גביעי גביע הכס� תשי� בפי אמתחת הקטֹ�ואת' "ב� יצחק
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 הגדול הרבני הדי� בית חבר לשעבר, דיכובסקי שלמה הרב כי לציי� המקו� כא�
 מדייני אחד ידי על כזה סיו�ינ נעשה בו אשר להרכב בזמנו שות� היה, בירושלי� לערעורי�

 הביע והוא מהל� לאותו להתייחס הזדמנות בסקידיכו לרב ניתנה ג� פרשה באותה. ההרכב
  6.בעניי� עמדתו

  האפשריי	 והפתרונות השאלה. ב

, הדדיי� שכנוע ניסיונות כולל, האישית עמדת� גיבוש לפני המותב שופטי בי� התייעצות
 כתובות דעת חוות בהעברת או פה בעל נעשית זו התייעצות 7.מקובל וא� רצוי תהלי� היא
 שופט עשוי, ידועי� שיפוטית מחלוקת הכרעת שכללי ומאחר, כ� משו� .המותב חברי בי�

  .לנהוג עליו כיצד היא ושאלה, הסופית התוצאה על עמדתו תשפיע כיצד מראש לשער
  8:גישות חמש אפשריות פריורי�א

 
; 18–9ליד ציוני הערות , )ד"התשס, פרשת מק� (149 השבוע פרשת" פסולי�באמצעי� 

על תחבולות במסגרת חקירה משטרתית ראו למשל . 235–234' בעמ, בהערה זו לעיל, שוחטמ�
 מדינת 2208/04פ "ע; )4.9.2006, פורס� בנבו (ראליש מדינת' נ סימו� ב� 9613/04פ "ע

ראו ג� יעקב . ובמקורות הנזכרי� במסגרת�, )12.12.2005, פורס� בנבו (זהרא�' ישראל נ
דניאל ; )א"התשס, פרשת תולדות (3 השבוע פרשת" ושקרי� אחרי�' לבני�'שקרי� "שפירא 
מתודולוגיה משפטית : 'ק�ת זה תאכלו מכל אשר במי� כל אשר לו סנפיר וק�את'"סינקלר 

אהר� ; )ו"התשס, פרשת שמיני (247 השבוע פרשת"  בטענות שקריות בפסיקת הלכהושושימ
) מריו(מנח� ; )2007 (42, 40, 68 הדי� עור�" נפתחה הדר� לנישואי� אזרחיי� בישראל"ברק 

  עקרונות המשפט העברי–? מתי מותר על פי המשפט העברי לשקר בהלי� משפטי"קליי� 
 ). 2012 (22 השופטי� עלו�" תי� בעניי� שקר ואמת בטיעוני� ובעדויות"וספרות השו

 .32ש " להל� מה שמצוי� בהרחבה בהראו  6
 השיפוט מערכת עלו�" ייעצות שופטהתייעצות במותב והת "חשי� ודד; 5ש "לעיל ה, ברק ראו 7

במשפט ). 22.8.2005, פורס� בנבו (זל�'  נאקרמ� 5094/05א "רע; )ז"התשמ (20–17, 10
וא� יש מי שסבור שא� לא התקיימה התייעצות או , ההתייעצות היא בגדר חובה, העברי

 דיני"ראו . יש בכ� כדי לשלול את תוק� פסק הדי�, הדייני�שהתקיימה בלא נוכחות כלל 
� " בג;שס–שנו, ש�, "דיני נפשות"; שמד, שלה–שלג, כר� ז תלמודית אנציקלופדיה "ממונות
, 361 הדי� סדראליאב שוחטמ� ; )1960 (2042, 2020ד יד "פ, הדתות�שר'  נעבודי 210/60
לשאלת "אברה� טננבוי� ; 111–110' בעמ, 4ש "לעיל ה, ורהפטיג; )ח"התשמ (22הערה 

די� "איתי ליפשי� ; )ג"תשס, פרשת דברי� (132 השבוע פרשת" הצדקתה של ערכאת ערעור
) גדול(תיק ; )א"התשע–ט"התשס (263 כו העברי המשפט שנתו�" ודברי� בקרב שופטי�

וט  לחוק השיפ391–389 'להתייעצות בבית די� צבאי ראו ס). 16.11.1995,  פורס�לא (836/נה
 . לחוק זה392' וראו ג� ס. 1955–ו"התשט, הצבאי

, רשות, מרוחק, המדבר על אסור, משנה טז, פרק א, אבות, פירוש המשנה, �" רמבהשוו 8
 .מצווה, משובח
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 את להביע חייב השופט – האחת: לזו זו וקוטביות מנוגדות תהראשונו הגישות שתי

 עמה מסכי� שאינו דעה להביע לו שאסור וודאי, הסופית בתוצאה להתחשב בלא דעתו

� שתתקבל כדי הכול לעשות השופט על חובה – השנייה; דעתו תתקבל שלבסו� כוונה מתו

  .תחבולות וא�, טקטיי� או אסטרטגיי� מהלכי� לנקוט נאל� הוא א� ג�, דעתו

 לשופט פתוחו מוחלט דעת שיקול: ביניי� גישות שלוש נמצאות הללו הגישות שתי בי�

 שהדברי� מבלי, הראשונות הגישות משתי לאחת עדיפות או, לנכו� מוצא שהוא כפי לפעול

  .חובה או איסור לכדי מגיעי�

 על בישבו כאלה בתחבולות השופט שישתמש האפשרות, ראשונה במחשבה, לכאורה

 הלב יתנטי. לאמתו אמת די� עשיית של כדר� בנפשנו מַ#ווי� שאנו ממה רחוקה נראית מדי�

 כשנפנה, דברינו בהמש� נראה כ� פי על א�. עליה� שדיברנו המהלכי� את למנוע היא

. פשוטי� כה אינ� שהדברי�, העברי מהמשפט ולמקורות הישראלי המשפט מ� לפרשיות

 של הרבה האקטואליות על להעיד בה� שיש הישראלי המשפט מ� דוגמאות בהבאת נפתח

  .בו עוסקי� שאנו העניי�

  ורובינשטיי� חורב ופרשות טסה פרשת. ג

 פלילי ערעור אביב�בתל המחוזי המשפט בבית נדו� הקודמת המאה של השמוני� בשנות

 חברי שלושת שכל נאמר ורק 10,הדיו� לפרטי כא� ניכנס לא 9.טסה בפרשת, תעבורה בענייני

 להביע המותב שופטי יכלו זה בדיו�. שלו ודעתו שופט כל, בדעותיה� ש� נחלקו המותב

 בעיני נכו� שנראה לכיוו� הסופית התוצאה את זו בדר� ולהטות יתתהאמ מדעת� שונה דעה

 את סיכ� כ�. כאלה תחבולות מלנקוט המותב שופטי נמנעו כ� פי על א�. מה� אחד כל

  :בציינו, העברי למשפט ג� דעתו בחוות התייחס אשר, הכה� מ"צ השופט הדברי�

הנראית ... פי התוצאה הסופית� עללהטות את הדי�" להתחכ�"לא ... נזהרנו

היה זה ... בפרוטרוט כל אחד את דעתו והעלינו, לכל אחד מאתנו כדעת יחיד

שלא עלה ולא יעלה על הדעת להטות חלילה וחס את ... מוב� מאליו

ידי כ� שחברי -וא� על... ידי כ� שהייתי מצטר� לדעתו�על א�... המשפט

  11.היה מצטר� לדעתי

 
 ).1987 (309) 1(ח"מ תשמ"פ, ישראל מדינת' נ טסה 1419/86) יפו�א"מחוזי ת (פ"ע 9
כולל ביקורת והצעות ,  כ� בספרות המשפטיתוה� נדונו אחר, עלו שאלות אחדות, טסה בפרשת 10

 . 4ש " שהבאנו לעיל ההמקורותראו למשל כמה מ� . לשינויי�
 .322' בעמ, 9ש "לעיל ה, טסה עניי� 11
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 לגרו� כוונה מתו� תחבולות או טקטיי� מהלכי� הנוקט ששופט ולהע הכה� השופט מדברי

  .כמשמעו פשוטו, "המשפט הטיית"ב חוטא כדעתו תהיה המותב שהכרעת

 בית של שופטי� בידי נעשה לעשותו שאסור טסה פרשת לשופטי ברור שהיה מה, והנה

 פטהשו ובידי העשרי� המאה בשלהי 12חורב בפרשת טל השופט בידי: העליו� המשפט

  .ואחת העשרי� המאה בתחילת 13רובינשטיי� בפרשת טירקל

 שלושה היו המרכזיי� הענייני� אחד לגבי. שופטי� שבעה של הרכב ד� חורב בפרשת

 אילו. עמדה לנקוט טל לשופט ונותר, שונה בדעה שופטי� ושלושה אחת בדעה שופטי�

 תוצאה. הרוב דעתל אחת קבוצה של דעתה הופכת הייתה ,שהיא כפי עמדתו בהבעת הסתפק

 תהפו� האחרת הקבוצה שדעת באופ� פעל הוא כ� ועל, טל השופט בעיני רצויה הייתה לא זו

  . כ� לש� שנקט המהל� את הסתיר ולא הרוב לדעת

  :זה בהקשר דבריו ואלה 

 שלא יחיד דעת נותרה שדעתי לאחר ואול�... היינו דעתי נשמעה אילו

 בלבד פרגמטיי� מטעמי� הרי. ..במוחלט דלת לנעול שלא וכדי, נתקבלה

  14.הנשיא של דינו שבפסק לתוצאה מצטר� אני

�  – כי נאמר הדי� פסק של החיתו� ובפסקת, פרשה באותה הכ� את הכריע אכ� זה מהל

 ברוב מחליטי� הננו טל השופט של דינו לפסק 10 בפיסקה באמור בהתחשב

 בפיסקה כמפורט היא דיננו פסק של האופראטיווית ההחלטה כי... דעות

  15.הנשיא של דינו לפסק 106

 כה��שטרסברג' ט השופטת, לוי�' ש לנשיא המשנה (רובינשטיי� בפרשת שד� המותב
 והדעות, המחוזי המשפט בית של דינו פסק על שכנגד בערעור היתר בי� ד�) טירקל והשופט

 ;הערעור את לקבל שיש סבר לנשיא המשנה: חלוקות היו לגביו הראויה להכרעה בנוגע
 הדיו� את להחזיר שיש גרס טירקל השופט; לדחותו שיש סברה כה��שטרסברג השופטת

 ועל שיקוליו על, לב בגילוי, התבטא וכ�. העובדתי הבירור להשלמת המחוזי המשפט לבית
  :פעל שבו האופ�

 
 ).1997 (1) 4(ד נא"פ, התחבורה שר' נ חורב �5016/96 "בג  12
 חברה' ושות רובינשטיי� אברה�' נ חולו� ולבניה לתכנו� המקומית הועדה 1540/97 א"ע 13

 ).רובינשטיי�פרשת : להל�) (2003 (374) 3(ד נז"פ, מ"בע קבלנית
 .185' בעמ, 12ש "לעיל ה, חורב פרשת  14
  בוא השמשעדשכתב השופט טל על התנהלותו זו בספרו האוטוביוגרפי וראו ג� מה . ש�  15

264–267) 2010.( 
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שחבריי אינ� , דא עקא... הייתי מחזיר את הדיו� לבית המשפט המחוזי
�הרי שמשמעות , "אי� רוב לדעה אחת"נו ומכיוו� שבעניינ, מסכימי� לכ

הכרעה לפי חוות דעתו של אב בית , הלכה למעשה, החלטה כזאת תהיה
). 1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[לחוק בתי המשפט ) ב(80סעי� ... (הדי�

קשה בעיניי יותר מ� התוצאה שאליה הגיעה , בנסיבות שלפנינו, תוצאה זאת
כי יש להשאיר את פסק דינו , מסקנהלפיכ� אני מצר� את דעתי ל... חברתי

  16.של בית המשפט המחוזי על כנו

  :כא� בו עוסקי� שאנו הנושא עמד שביסודה 17,נוס� לדיו� עתירה הוגשה זה די� פסק על

היה השופט טירקל מחויב לפסוק לפי העמדה הייחודית , לטענת העותרת
מתו� מה שהעותרת מכנה  –ולא היה רשאי להצטר� , שאותה הביע

השונה , כה��לדעתה של השופטת שטרסברג –" יקולי� אסטרטגיי�ש"
  .מדעתו

 והסברת טירקל לשופט מלא גיבוי מת� תו� העתירה את לדחות החליט מצא השופט
  :דבריו ואלה. פעולתו את המצדיקה הרעיונית התשתית

הוא מהווה . הינו כלל הכרעה טכני) ב(80סעי� . די� העתירה להידחות
שכל מטרתו , "הרע במיעוטו"בבחינת "... דמוקרטי�יפתרו� פשוט ובלת"

למנוע מבוי סתו� ומבוכה במצבי� שבה� אי� רוב לא� אחת מדעות שופטי 
כי הפעלתו תיעשה רק כמוצא , מאופיו זה של הסעי� מתחייב. ההרכב
כאשר אי� שופטי ההרכב מצליחי� להגיע למכנה משות� מוסכ� , אחרו�

שהחלטתו של , מכא�. הותית ומושכלתאשר יאפשר הכרעת רוב מ, כלשהו
 –שאותה הוא מוצא כקרובה ביותר לדעתו שלו , שופט להצטר� לדעת חברו

בי� " קואליציה"יצירה זו של . הינה רצויה ומבורכת –א� שהיא שונה ממנה 
, רוב שופטי ההרכב מאפשרת גיבושה של תוצאה סופית מושכלת ומכוונת

תוקפה המוסרי והחברתי של תוצאה . אשר איננה נגזרת מכלל טכני שרירותי
הכרעה כזו תואמת את . כזו רב מזה של החלטה המבוססת על דעת יחיד

 �שלפיו , )א(קט� �הבאה לידי ביטוי בסעי�, 80תכליתו העיקרית של סעי

 
 .ה–ליד אותיות ד, 384' בעמ, 13ש "לעיל ה, רובינשטיי� פרשת 16
 ו�לתכנ המקומית הועדה' נמ "בע קבלנית חברה' ושות רובינשטיי� אברה� 3730/03א "דנ 17

 ).29.5.2003, פורס� בנבו (חולו� ולבניה
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"... תכריע דעת הרוב, בית משפט הד� במותב ונחלקו דעות השופטי�"
  18.דברי� אלה פשוטי� ה� וברורי� מאליה�

ווכח כי היו שופטי� שראו במה יל נית� לה" הנרובינשטיי�קי די� שניתנו לאחר פרשת בפס
  .שנקבע ושנאמר ש� הנחיה בעלת משמעות רבה

בערעור ובעתירה לדיו� (בעניי� אחד כתבה השופטת נאור תו� הפניה למה שנקבע ש� 
�  ):נוס

וצאה כדי להימנע מהת... השופט... כפי עמדתו של... התוצאה עלולה להיות
שהיא בעיני קשה יותר אני מצטרפת לחלק האופרטיבי של ... אליה הגיע

  19.ולתוצאה אליה הגיע] השלישי[פסק דינו של השופט 

 למה שנקבע בעניי� והפנתהבפרשה מהעת האחרונה פעלה השופטת חיות באופ� דומה 
  :וכ� אמרה.  וציינה כי הדבר מביא להכרעת רוב מהותית ולא טכניתרובינשטיי�

בנסיבות שנוצרו . רי כי לא הגענו לתוצאה משותפת אחת ולו ברוב דעותב
משו� שמבחינה רעיונית היא ... בחרתי להצטר� לתוצאה שאליה הגיע

  20.קרובה במידה לא מבוטלת למתווה המשפטי אותו אימצתי בחוות דעתי

 הנדו� מהסוג אסטרטגיי� מהלכי� שנקיטת הסבורי� אלה שלעומת רואות עינינו, כ� כי הנה
 שסובר מי יש, "די� הטיית "מאוד החרי� בביטוי לכנותה שנית� עד, הפסול בתכלית פסולה
  .אלה מעי� מהלכי� לנקוט, חובה א� ואולי, שרצוי

  העברי המשפט. ד

 התלבטויות בפני מסוימי� במצבי� לעמוד השופטי� עשויי�, העברי המשפט הלכות לפי

  . דומות

 
 .2' בעמ, ש�  18
 ).15.6.2011, פורס� בנבו (הפני� שר' נ בישראל האזרח לזכויות האגודה �2651/09 "בג  19
, פורס� בנבו ( מינהל מקרקעי ישראלישראל מדינת' מ נ"בע הירקו� חברת 7156/10א "ע  20

בכל הנוגע להתפלגות , רובינשטיי�פרשת מעניי� שמצב ענייני� זהה לזה שב). 11.10.2012
נדו� ; לא פורס� (טפר'  נמרלה 409/61) יפו�א"מחוזי ת(א "התקיי� בע, דעות השופטי�

 ש� ,))1962 (1000ד טז "פ, מרלה'  נטפר 642/61א "מאוחר יותר בבית המשפט העליו� בע
ראו ג� . לותאו בתחבו" שיקולי� אסטרטגיי�"הביע כל שופט את עמדתו שלו ללא שימוש ב

, 4ש "לעיל ה, ורהפטיג; )1995, מהדורה שביעית (2 הערה 519 האזרחי הדי� סדרייואל זוסמ� 
א "דנ; )13.7.2006, פורס� בנבו (מסעוד'  נסבא 8016/05א "רע; 151 ערהוש� ה, 117' בעמ

 ).14.7.2011, פורס� בנבו (ודאיקפ'  נ3 שומה ירושלי� פקיד 3993/07
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  : פוסק �"הרמב

הרי זה , חייב: ואמרו כול�, ול� בדיני נפשות תחילהסנהדרי� שפתחו כ

ואחר , וירבו המחייבי�, שיהפכו בזכותו, עד שיהיו ש� מקצת מזכי�, פטור

  21.כ� ייהרג

 התוצאה שתושג כדי, האמתית דעתו שאינה דעה להביע השופט את להביא עלולה זו הלכה

' ר אומר לנקוט צרי� פטשהשו הדר� ועל זה בהקשר האפשרויות על. בה דוגל שהוא הסופית

  :22עטר ב� חיי�

. מכשולי� אשר יכשל בה� חכ� מאמצעות די� זה' ובא הכתוב להסיר ב

בהגיע משפט כזה ויראה חכ� אחד מהשופטי� שכל חבריו פתחו , האחד

א� אומר : ויתחכ� לומר, זכאי] הנאש�[והוא חושב בדעתו כי הוא , לחובה

לזה אתחכ� . בריו עושי� הפ� דעתוונמצאו ד... הנה הוא יצא חייב, "זכאי"

פתחו "שיצא זכאי מטע� , שבזה תהיה סברתי מתקיימת, "חייב"ואומר 

, לבל עשותו, לזה בא הכתוב וציווה על זה בדיוק"...  פטור–כול� לחובה 

, "חייב"תאמר אתה כדעת� ] אל"... [לא תהיה אחרי רבי� לרעות: "ואמר

�אלא אמור דעת� כפי מה , ת�כדי שיצא זכאי כדע, היפ� ממה שנראה ל

, הוא אלוהי�' כי ה, ואי� ל� להתחכ� על המשפט, שידעת במשפטי התורה

אלא א� , שיזכה זה' לא אמר ה".  זכאי–פתחו כול� לחובה : "והוא שאמר

  .שאז חייב הוא כמשפט האלוהי�, ולא שיראה ל� זכאי, ל� יראה חייב

 
היו מי שראו בהלכה . א"ע, סנהדרי� יז, בעקבות בבלי, הלכה א, פרק ט, רי�סנהד,  תורהמשנה 21

 מגווני�ואמרו דברי הגות , זו ביטוי מובהק לזהירות הרבה המתחייבת לפני הטלת עונש חמור
על כל אלה ראו . יתע� זאת יש במקורות המשפט העברי ג� דעות מנוגדות בתכל. בעניי� זה

יעקב ; ש�, הגהות על מסכת סנהדרי�, � חיות"מהר; כז–כו ,באר השני, באר הגולה, ל"מהר
�"אבי ברו� טירקל  � �" דיני נפשות"; )2003 (419, 413 יט מחקרי משפט"  ועל דעת היחיד

ת או, שמות כג,  תמימהתורה; 167בטקסט הצמוד להערה , שסג, כר� ז  תלמודיתאנציקלופדיה
לפירושה של "שמואל ספראי ; אות כ, עמוד א,  יזסנהדרי�, 5ש " לעיל ה, הי�מרגליות; יז

א הלוי "א; )ה"התשכ (40 לד תרבי�" סנהדרי שראו כול� לחובה פוטרי� אותו: המימרה
אהר� ; 103–100' בעמ, 4ש "לעיל ה, הפטיגור; )ז"התשכ (90 לו תרבי�" ?זה מהו' פוטרי�'"

 ישראל דיני"  העבריבמשפט היבטי� אחדי� בסניגוריה הפלילית –והצילו העדה "קירשנבאו� 
פרשת  (127 השבוע פרשת" מחלוקת לש� שמי�"שי עקביא ווזנר ; )ג"התשס (20–19, 9כב 

 ). ג"התשס, קרח
 .2שמות כג ,  החיי�ורא  22
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� ייראה בעיני חכ� והוא א, עוד יש מכשול שני במשפט זה באופ� אחר

הנה , "חייב"ורואה שא� יאמר , "חייב"שהוא חייב ככל הדייני� שאמרו 

כדי , "זכאי"לזה יתחכ� לומר ". חייב"שאומר , היפ� דבריו, יוצא זכאי

ולא : "לזה אמר... כפי סברתו, "חייב"שיוטה המשפט אחרי רבי� שאומרי� 

' ה. היפ� דעת�, זכאיהג� שיצא , אלא אמור דעת�"... תענה על ריב לנטות

והוא ישפוט , ישב במסיבת הדייני�' לצד כי ה, וטע� משפט זה. זיכהו

יתחכ� , וכשיראה משפט מרומה ואי� בו מציאות לזכות הזכאי, בפיה�

  23.וצוה שיצא זכאי בזה, לפתוח כול� לחובה

 לדיי� ואסור, טסה פרשת שופטי כמנהג לנהוג שיש" החיי� אור "לבעל לו שפשוט נמצא

  .כדעתו הדי� להכרעת להביא כדי האמתית מדעתו שונה דעה ולהביע בתחבולות לפעול

 שניי� שא� הוא הדי� שופטי� שלושה של בהרכב הנידוני� בענייני�: נוספת ודוגמה

 ,"יודע איני "אומר והשלישי פוטרי� שניי� א� א� ,פטור הנתבע, מחייב ואחד פוטרי�

 שמגיעי� עד, שופטי� חמישה המונה, החדש במותב ומתייעצי� שופטי� שני מוסיפי�

  24.הדי� להכרעת

 חבריו שני מול במיעוט עצמו ומוצא חייב שהנתבע הסבור שופט א� השאלה ונשאלת

 להגיע פתח לפתוח כדי, נכו� זה שאי� א�, "יודע איני "לומר יכול, פטור שהנתבע הסבורי�

 של החריפה בלשונו שאלהה נוסחה כ�. המותב הרחבת באמצעות בה מאמי� שהוא לתוצאה

  ": יעקב בית "בעל, מצוזמיר יעקב' ר

כדי שיוסיפו עליה� , "איני יודע"לומר , א� רשאי המחייב לעשות תחבולה

  25.אי לא, דייני�

 משמעית�חד שפסקו יש. במחלוקת שנוי שהדבר מגלה העברי המשפט במקורות עיו�

  :ובפסקנות

] לעשות תחבולות[=דקי דאסור לדיי� לשקר ולמעבד טצ, הדי� די� אמת

לגלות דעתו ] וחיוב מוטל עליו[=וחיובא רמיא עליה , להקי� מזימות לבו

  26.וכתורה יעשה, באמת

 
 ".אחרי רבי� להטות",  אש דת"דרוש לפרשת משפטי�" ג� רבי חיי� אלפאנדארי ראוו 23
כר�   תלמודיתאנציקלופדיה" דיני ממונות";  אסעי�, סימ� יח, טחוש� משפ,  ושולח� ערו�טור 24

 .שלה ואיל�, ז
 . שאלה טו, ת בית יעקב"שו 25
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� הנכונה לתוצאה להגיע כדי לשקר וא� תחבולות לנקוט לשופט שמותר הסבורי� יש א

  ": יעקב שבות "ת"שו בעל כתב וכ�. לדעתו והאמתית

להוציא הדי� , דכוונת� לש� שמי�כיו� , ודאי דשפיר דמי למעבד הכי

כי ידעת , א� על גב דשקורי קא משקרת, לאמיתו על ידי שיוסיפו דייני�

ודינא שלמא , מותר לשנות בדבר השלו�, הא קיימא ל�, מכל מקו�. הדי�

". אמת ומשפט שלו� שפטו בשעריכ�: "כדכתיב, ]והדי� הוא השלו�[=הוא 

  27".איני יודע: לומרלמוד לשונ� : "ועל זה וכיוצא בזה אמרו

, ושל התומכי� באותה גישה, הזאת" שבות יעקב"נמצא מי שמצמצ� את עמדתו של בעל 

דייני הרוב ה� "דהיינו למקרה שבו , רק למקרה הספציפי שנדו� במסגרת אותה שאלה

יש לדיי� המיעוט הרשות לומר איני "שרק אז , "בבחינת יושבי קרנות דלא גמירי ולא סבירי

באותה עמדה מחזיק ,  לדבריו28."הביא להרחבת הרוב בבית הדי� ולחידוש הדיו�יודע כדי ל

�לפיה שופט רשאי ש אותו מחבר אינו מזכיר כלל קיומה של גישה 29.ג� הרב עובדיה יוס

בישבו ע� שופטי� למדני� " רגיל"ולנקוט תחבולות ג� במצב ענייני� " איני יודע"לומר 

  .ובעלי סברה שאינ� נופלי� ממנו

 30.כר לעילזאכ� נית� להבי� אותה באופ� המצמצ� הנ,  לתשובת הרב עובדיה יוס�אשר

לפיה� אי� לצמצ� את שקיימות גישות אכ� , ובשונה ממה שנכתב באותו מאמר, ע� זאת

יושבי "לנקוט תחבולות רק להרכב שיפוטי שהרוב בו ה� , ואפשר שא� את החובה, הרשות

  .או כיוצא בה�" קרנות

שבות "בהתייחסו לתשובתו של בעל , "פתחי תשובה"מפורש בעל כ� למשל אומר ב

  ":יעקב

מכלל דברי השבות יעקב הנזכר נראה דלאו דווקא בכהאי גוונא דנידו� , והנה

השאלה שהשני� שעמו המה יושבי קרנות שפיר דמי למיעבד הכי אלא 

 
לעיל , אלפאנדארי; ש�, יעקבת בית "שו: וראה ג�. אות ג,  יחימ�ס, חוש� משפט,  יוס�ברכי 26

 .23ש "ה
דבריו מזכירי� ". כל זה נראה לי פשוט: "והוא אומר עוד. סימ� קלח,  אחלק, ת שבות יעקב"שו  27

דברי� אלה " לדעתו ג�ש, 18ש "בטקסט הצמוד לה,  השופט מצא שהבאנו לעיליאת דבר
 ".פשוטי� ה� וברורי� מאליה�

 .99' וש� בעיקר בעמ, 100–97' בעמ, 4ש "לעיל ה, ורהפטיג 28
 .סימ� ג, חוש� משפט, חלק שני, ת יביע אומר" שבשובתשובתו 29
. עיינו ש�. בה יותר מצד הרב עובדיה יוס� כי מסיו� התשובה נית� ללמוד על גישה מרחיא� 30

 .10  הערה358' בעמ, 5ש " לעיל ה,ראו ג� שוחטמ�
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אפילו א� השני� גמירי וסבירי כמוהו יכול לעשות כ� לומר איני יודע כיו� 

  31.לדעתו ברור הדי� להיפ�ש

 ניתוח לאחר, )ט"הי המאה, בגדד (חכ��אל אליהו ב� חיי� יוס�' ר, "חי איש ב� "פסק וכ�

�  : והסתייגויות צמצומי� וללא מכליל באורח, מרובות וראיות מקי

  32.ותיקונו בריו על האמת להעמיד וכדי האמת לברר כדי לשקר מותר

  המחלוקת נקודת. ה

 בניסיו� .לעיל שתוארו בנסיבות השופט יעשה מה בשאלה אחדות גישות כה עד ראינו

  :דרכי� שתי להציע נית� המחלוקת מקור את להסביר

 
 ג� הפניותיו לדברי התומי� ולדברי בעל ראוו. ק ד"ס, סימ� יח,  משפט�חוש,  תשובהפתחי 31

 .שא� ה� סבורי� כ�, נתיבות המשפט
מעניי� כי תשובתו זו עולה בקנה אחד ע� . סימ� א, חוש� משפט, חלק ג, לי�ת רב פע"שו 32

וראו . בעניי� המותר והאסור לבעל די�, סימ� שעא, ת תורה לשמה"תשובה אחרת שלו בשו
  . 5ש "לעיל ה, קלעיל במאמרו של ב� יצח

12�6745 )גדול (תיק(� הרבני הגדול  בבית הדינו התיקי� שנדובאחד  �פורס�  (' טפלוני� 2
דובר במקרה של דיי� שגילה דעתו לחברי ,  למפרעורשעסק בביטול גי, ))27.2.2007, בנבו

כדי שנשיא בית הדי� יוסי� " איני יודע" ולאחר שנוכח לדעת שדעתו דעת מיעוט אמר ,ההרכב
 בנוגעלנקוט עמדה )  חבר באותו הרכבשהיה(באותו מקרה נתבקש הרב דיכובסקי . דייני�

בסופו של דבר לא אפשר נשיא בית הדי� .  קשה ביותרקורתיוהוא מתח עליו ב,  מהל�אותול
 וג� לראו על כ� בגו� פסק הדי� הנזכר לעי. הגדול את תוספת הדייני� שאותו דיי� חפ� בה

 השבוע פרשת" אמתאי ידיעת הדי� לעומת החובה לפסוק די� : 'ושפטת� צדק'"אלעד סטופל 
לביקורת על מהלכי� שוני� בבתי הדי� הרבניי� בנושאי גיור ). ט"התשס, פרשת דברי� (353

וראו ש� בסעי� לד ). 25.4.2012, פורס� בנבו ( הרב שרמ�הדיי�'  נפלונית �5079/08 "ראו בג
הרכב  אזכור מקרה אשר בו הפ� בית הדי� הרבני הגדול ב,לחוות דעתו של השופט רובינשטיי�

 על התנהלות קורתיתו� מתיחת ב,  בו ישב הרב דיכובסקי פסק די� של בית די� רבני אזוריראש
  . בית הדי� האזורי

 הראשונה שהבאנו ממקורות המשפט הבדוגמ: הזה שיש לתת את הדעת ג� לעניי� ייתכ�  
ה ובכ� משיג בוודאות את התוצאה שב, העברי מביע השופט דעה הפוכה לחלוטי� מדעתו שלו

ולא מצאנו מי שתומ� , לגבי מצב ענייני� זה מצאנו רק מי שהסתייג מתחבולה כזאת. הוא דוגל
איני (" השופט אינו מביע דעה הפוכה מדעתו אלא משקר באורח שונה הי השניהבדוגמ. בה

אלא רק פותח פתח בפני , ואי� הוא משיג ישירות את התוצאה שבה הוא דוגל, ")יודע
ג� הנוטי� לשלול תחבולות וג� הנוטי� לחייב� , קרו�יכע. בסו�האפשרות שהיא תתקבל ל
לא מצאתי התייחסות ספציפית .  כל אחת מהדוגמאות שהובאוכלפיעשויי� לנקוט גישה שונה 

 .ונית� לשער השערות שונות בהקשר זה, לכ�
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 הסבורי� יש, כלומר". שיפוטית אתיקה"שב בענייני� היא שהמחלוקת היא האחת הדר�
 לעשות שופט שיזדקק הדעת על יעלה ולא, דסתרי תרתי בגדר ה� ותחבולות אמת שדי�

 וא�, המתירי�, לעומת�. מדי� על בישבו, עסקינ� שבו מהסוג לא ובמיוחד, תחבולות
 הסופית שהתוצאה סבורי�, לכ� הצדקה כשיש בתחבולות להשתמש לשופט, ממליצי�
 של תחבולות כולל, האמצעי� את לעתי� מקדשת והמטרה, לכול מעל עומדת האמתית
  .השופט

 שתי יש כא� וא�. שיפוטיי� �הרכבי על בהשקפה המחלוקת שיסוד היא השנייה הדר�
  :גישות

 שופטי� שלושה של" תערובת "כעל שיפוטי הרכב על להשקי� יש, אחת גישה לפי
 א� וה�, הדי� להכרעת בדר� ומת� ומשא ושיח שיג ביניה� יש אמנ�. אחד למותב שהתכנסו

 ואחראי, שגיבש הדעה את לבסו� מביע שופט כל זאת שבכל אלא, זה את זה לשכנע מנסי�
 מביע שופט כל בתחילה: שלבי�דו תהלי� מתקיי�, זו גישה לפי. 33בלבד שלו לדעתו הוא
 של הסופי הדי� פסק בדבר חשבונות לחשב ומבלי לצדדי�" לפזול "מבלי הסופית דעתו את

 כללי "פי על השופטי� פועלי� השני ובשלב 34,כלל מעניינו להיות צרי� אינו אשר, המותב
 פסק של התחתונה השורה את מזה יוצא וכפועל, הרוב דעת את וקובעי�" טכניי� הכרעה

  . הדי�
 במותב שופטי� שלושה של" תרכובת "כעי� הוא השיפוטי ההרכב, השנייה הגישה לפי

 אחת יחידה אלא, המקוריות תכונותיה� על השומרי� נפרדי� גופי� שלושה ואינ�, אחד
 לעצמו רק ולא, כולו מותבל אחריות שופט לכל ויש, חלקיו מסכו� הגדול של� המהווה

 כל שבמסגרתו, מתמש� שלבי�חד תהלי� ההכרעה תהלי�ב לראות יש כ� משו� 35.בלבד

 
 . סימ� קמז, ת חוות יאיר" ג� שווראו 33
מצינו ) 2003, ארנו בר מתרג� (פוט שופטה של הניסוי) דינו סגרה( של פיטיגרילי בספרו 34

, דוגמה לשופט שגילה עניי� רב מדי בתוצאה הסופית שההרכב שישב בו היה צפוי להגיע אליה
מאחר : "ועל כ� אמר לנאשמת בתו� הדיו�,  השלי� ע� העובדה שנותר בדעת מיעוטאול

ומה לזה והשופט היושב לשמאלי ד, בלשו� המעטה, שהשופט היושב לימיני אינו חכ�
" כי למרבה המזל לא כל השופטי� הינ� כמו עמיתי, אני ממלי� שתגישי ערעור... שלימיני

יצוי� כי ). ל"תו� עידו� הדברי� לעומת תרגומ� מאיטלקית במהדורת שוק� הנ, 9' בעמ, ש�(
אותה מורשעת אכ� הגישה : המש� השתלשלות הענייני� באותה פרשה היה מעניי� ומפתיע

נדחה הערעור , ולאחר התפתחות מעניינת כשלעצמה, בסופו של דבר; )63' מבע, ש�(ערעור 
ע� זאת לאחר כל אלה התוודתה אותה נאשמת בפני ). 117' עמב, ש�( הדי� נותר בעינו זרוג

 ).199, 191–189' בעמ, ש�(שופט המיעוט כי שופטי הרוב אכ� צדקו בפסיקת� 
לספק סביר ממחישה היטב שתי השקפות  שסוגיית ההרשעה בפלילי� בשכנוע שמעבר נראה 35

לא יישא אד� באחריות פלילית : "קובע, 1977–ז"התשל, כב לחוק העונשי�34 'ס. אלה
במקרי� שעמד בה� אד� לדי� בפני הרכב ".  אלא א� כ� היא הוכחה מעבר לספק סבירלעבירה
ראל פסק בית המשפט העליו� ביש, ונחלקו בו הדעות א� להרשיעו או לזכותו, שיפוטי

הכלל הנהוג במקומותינו ": "מעבר לספק סביר"בעקיבות שאי� לומר שהאשמה לא הוכחה 
ולהביא ' ספק סביר'כדי ליצור , כשלעצמה, אי� בה, הוא כי קיומה של דעת מיעוט מזכה
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 אותו שלדעת לתוצאה כולו המותב כל שיגיע כדי לצדדי�" לפזול", צרי� וא�, רשאי שופט
 תהלי� של שבסופו כדי תחבולות לנקוט, רצוי וא�, מותר לכ�. והאמתית הנכונה היא שופט

  .לאמתו הדי� יצא

  ראשוני� של מתורת	 – חיתו	 בטר	. ו

. עסקינ� שבו לעניי� במישרי� שהתייחסו ואמירות פסיקות מתו� שונות גישות ראינו כה עד

 העברי המשפט במקורות המסווגי�, המאוחרי� הדורות חכמי מפי היה הבאנו אשר כל

 שנמנה מי מאת נולעניינ מפורשת התייחסות לנו נמצאה לא עיוננו בכל". אחרוני�"כ

 
 לפסק דינו של השופט 40' ס,  ישראלמדינת' נ זגורי 4971/02פ "דנ" (לזיכויו של הנאש�

 מדינת' נ סיבוני 334/02פ "ראו ג� דברי השופט לוי בע ).)21.4.2004, פורס� בנבו(ריבלי� 
 מדינת' נ ארי ב� 6251/94פ " דברי השופט חשי� בע;)13.1.2003, פורס� בנבו (ישראל
, מדינת ישראל'  ניומטוביא� 9352/99פ "ובע; )1995(ב –א108, ו107, 45) 3(ד מט"פ, ישראל

,  ישראלדינתמ'  נגלובובי� 3059/03פ "טת נאור בעדברי השופ; )2000 (651, 632) 4(ד נד"פ
,  ישראלדינתמ'  נאיזראלוב 224/88פ "והשוו ע). 15.12.2003, פורס� בנבו ( לפסק הדי�22' ס
 766, 759) 4(ד נז"פ,  ישראלמדינת' נ וענונו 8562/99פ "ע; )1991 (671–670, 661) 2(ד מו"פ
 ורא ."מעבר לספק סביר"בכ� הוכחת האשמה ולפיה אי� לראות , א� יש גישה אחרת). 2003(

, פורס� בנבו (4' סו� ס,  ישראלמדינת' נ שוור� 6269/00פ "הטענה שהועלתה בדנ
 דיו� במספר סוגיות – הפלילי משפטהלכות בעייתיות ב"ליאו� של� ואס� פורת ; )6.9.2000

מעבר "בי עמנואל גרוס ומיכל עורק; )2001 (81 ו המשפט" שהתעוררו בשני� האחרונות
סוגיות  – הסביר הספק עלמיכה לינדנשטראוס ; )2001 (229 א  המשפטקרית" לספק סביר

בי� זיכוי "מאיה רוזנשיי� ויניב ואקי ; )2004(והמקורות הנזכרי� ש� , 121–113 נבחרות
 489  על משפט פלילי ואתיקה:וינר דיויד ספר" 'בירמחמת הספק הס'לזיכוי ' מחמת הספק'
דורו� ; ראו ג� ההפניות הרבות ש�, )2009, יור� רבי� ויניב ואקי עורכי�, לו�אי�דרור ארד(

"  עיו� מחודש– הספק וזיכוי מוחלט מחמתזיכוי : הקטגוריזציה של הזיכוי"איל גרונר ומנשה 
 של ישראל היא שלפני ההכרעה יו�נראה שגישת בית המשפט העל). 2011 (7 כז משפט מחקרי

ולאחר מכ� יש , נפש לעצמו א� שוכנע מעבר לספק סביר א� לאועל כל שופט לעשות חשבו� 
ודי למשל ששניי� משלושת שופטי המותב ישוכנעו , מניית הדעות, טכני, לקיי� שלב שני

יש לבחו� א� המותב בכללותו , לפי הגישה האחרת. מעבר לספק סביר כדי להביא להרשעה
שת שופטי המותב לא שוכנע שאחד משלו, ובדוגמה שהזכרנו, שוכנע מעבר לספק סביר

 חוק פרטית תהצע.  לומר שהמותב בכללותו שוכנע מעבר לספק סביר אפשראי, במידה שכזו
הצעת חוק לתיקו� חוק בתי : כ אמנו� רובינשטיי�"ברוח זו הונחה על שולח� הכנסת על ידי ח

 ג� ראו. 1817/פ, 2000–ס"התש, )מותב של שניי� והרשעה פה אחד] (נוסח משולב[המשפט 
וכ� המחלוקת ) 2010 (337 ח  עלי משפט"רק פה אחד: הרשעה"איתי ליפשי� ורו ' סנגועזב

). 13.9.2005, פורס� בנבו (בלאוסוב'  ישראל נמדינת 6890/04פ "בי� שופטי ההרכב בע
 חברה 139/64א "לעניי� ספק של שופט פלוני וספק של המותב ראו דברי השופט מני בע

אני מסכי� א� לא בלי ): "1964 (423–422, 417) 3(ד יח"פ, איגב' נ" קלדוני�"לביטוח 
מסתבר שאצל חברי לא נעור ספק כזה ולכ� ... היסוסי נובעי� מהספק שיש לי, היסוסי� רבי�

 ".  להצטר� למסקנת�דברהחלטתי בסופו של 
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, זה בהקשר ג�, זאת שבכל דומה זאת ע� 36."ראשוני�"ה �ע העברי המשפט במקורות

  37.אפשר אי כלו� בלא פטור

 חזקיה' לר, "חזקוני"ה מפירוש דברי�, כה עד שנאמר למה בהמש�, להביא ראויש דומני

, ניתהצפו בצרפת השישי האל� בתחילת, התוספות בעלי תקופת בסו� חי אשר, מנוח בר

 לכל יצאנו ממנו אשר הפסוק על" חזקוני"ה אומר כ�. �"הרמב של הצעיר דורו ב� והיה

  :מסענו

 חריפי� אינ� וחברי�, הדי� לנטות טע� להראות בעיני� חרי� אתה א� אפילו

�... לנטות� טע� אותו תענה שלא מזהיר� הכתוב, הדי� לעומק לירד כמו

  38.הרוב אחר הדי� שייגמר צרי� אלא

  .ביאור טעוני�" חזקוני"ה של אלה דבריו

 שופטי שבי� ההתייעצות בשלב כי משמיענו זה שפרש� לסבור נית� ראשו� ממבט

 הגבלה עצמו להגביל השופט על 39,להכרעה בדר� וחיוני הכרחי שלב שהוא, המותב

 דברי את להבי� אי� כי נראה. המותב חברי יתר על להשפיע סיונותילנ הנוגע בכל תקיצוני

 ההתייעצות שלב את לחלוטי� כמעט מנטרלת כזו גישה שכ�, האמור באופ�" יחזקונ"ה

 ממנו ומוציאה הסופית לתוצאה בדר� חיוני שלב כאמור שהוא, השופטי� שבי� והשכנוע

 המקובלת הגישה נגד זה בעניי� הול� שהחזקוני להניח קשה. והעוק� התכלית כל את כמעט

 הזאת מהאפשרות מצומצמת חזקוני של ושכוונת אפוא מתברר. לכת מרחיק כה באורח

 השופטי� על להשפיע כדי ומניפולציות תחבולות לעשות שופט על שחל איסורב ומתמצה

  .דעת� שאינה דעה לומר אות� להביא העלול באופ� שלו העדי� בידע שימוש תו� האחרי�

  :האלה האפשרויות משתי באחת זו גישה להבי� נית�

 
: המשפט העבריומשמעויותיו ראו מנח� אלו� " אחרוני�"ו" ראשוני�"לעניי� הסיווג ל  36

 ). ח"התשמ, מהדורה שלישית (905, 236, 41–40 עקרונותיו, מקורותיו, ותיותולד
  אפשרשאיעד שאי� ל� דבר מה , שירי�כבר נאמר על מקורות המשפט העברי שה� כה ע  37

 רידב; )ד"התשכ (157 תלמוד של דרכו כ�ראו למשל משה זילברג .  אסמכתא בה�למצוא לו
ד "פ, עשרה� האחתלכנסת המרכזית הבחירות עדתור "יו' נ ניימ� 2/84ב "השופט אלו� בע

"  הערות והארות–על חוק יסודות המשפט "שמואל שילה ; )1985(ו – ה293, 224) 2(לט
" חידת שני העולמות"אביגדור לבונטי� : השוו). ז"התשמ (366 יג העברי המשפט שנתו�
 727, 705) 2(מחד "פ, כה�' נ ישראל מדינת 702/87א "ע; )2000 (9–8, 7 טז משפט מחקרי

 ).�"התש, הימהדורה שני (50–49 דרכי� תאונות לנפגעי פיצויי�יצחק אנגלרד ; )1994(ג –ב
 .2 כג לשמות חזקוני  38
 .7ש "הבראו המקורות לעיל   39



  ד"התשע–ג"התשע ז–ומשפחה במשפט   רפאל יעקובי

652  

 כל השוללי� למחנה החזקוני של מהשתייכותו עתנוב בה לראות היא אחת אפשרות

 היא האסורות התחבולות שאחת היא דבריו משמעות, הוא כ� א�. שופט מצד תחבולות

  .האמורה ברוח מניפולציה

 למחנה אותו משייכי� כשלעצמ� אלה חזקוני בדברי לראות שאי� היא הישני אפשרות

 בכל א�, לעיל שנזכרו הסוגי� מ� תחבולות חזקוני מתיר שכעיקרו� לומר נית�. השוללי�

 לעשות לשופט שמותר היא המשמעות, הדברי� פני ה� כ� א�. שאמר מה את אמר זאת

 משתמש הוא שבו לאופ� נוגע שהדבר אימת כל, לנכו� שימצא ככל וטצדקאות תחבולות

" לחבל "שתכלית� בתחבולות כשמדובר א�, המותב משופטי כאחד, שלו" פרטי"ה" קול"ב

 ייתכ� אמנ�. לחצותו אוסר שהחזקוני, אדו� קו נחצה – האחרי� המותב פטישו בדעת

 מה אפילו כ� ועל, האמצעי� כל את מקדשת האמת שחשיפת שיסברו כאלה שיימצאו

  40.לאור האמת שתצא ובלבד, רצוי שאפילו ואפשר, לגיטימי אסר שחזקוני

  דבר סו�. ז

 41.שוני� בהקשרי� עניי� רב הוא שיפוטיי� בהרכבי� משפטיי� הליכי� של שקיומ� ראינו

 להביא כדי תחבולות לנקוט שיפוטי מהרכב חלק שהוא לשופט מותר א� בשאלה התמקדנו

� קרוב או, הנכונה דעהה בו רואה שהוא מה פי על עניי� של בסופו יוכרע הדי� שפסק לכ

�. יהעבר במשפט ה� הישראלי במשפט ה�, זה בעניי� אחדות גישות שיש לדעת נוכחנו. לכ

 דברינו בהמש� 42.ומוגדרי� ברורי� בהכרח אינ� השונות הגישות בי� הגבולות כי ג� ראינו

. הפרק על שהעלינו בשאלה המנוגדות לגישות היסוד מהו אופני� בשני להסביר ניסינו

 בנסיבות, בתחבולות שימוש שמתירי� לאות� א� השאלה את ג� העלינו חיתו� בטר�

 לנקוט ג� שמותר או, שלו" פרטי"ה" קול"ב השופט של לשימוש הדבר מוגבל, מתאימות

  .במותב האחרי� השופטי� של דעת� על השפעה שתכלית� תחבולות

, חכ� ישמע 43.הגדול הי� מ� כטיפה אלא אינו כא� שאמרנו מה כי, נקל לנבו� דעת

�  .לקח ויוס

 
, משמעי�וחדאשר התבטא באורח פסקני ) 648' בעמלעיל " (ב� איש חי"ייתכ� שכ� יסבור ה  40

 לפיובמיוחד , )647' בעמלעיל " (שבות יעקב"אפשר שכ� סבור ג� בעל . יותר מכל האחרי�
 .648–647' עיל בעמל, הגישה המרחיבה את עמדתו

 .638' עמב ראו לעיל  41
 .32ש "ראו בי� היתר לעיל ה  42
או ,  יהיה זה ראוילהרהר בשאלה א� כאשר שופט נוקט מהל� טקטי לגיטימי, לדוגמה, נית�  43

 חורבכפי שעשו השופטי� טל וטירקל בפרשות (שיחשו� את עצ� השימוש במהל� כזה , רצוי
יש להניח .  מפורשאו שאולי עדי� שלא לתת לכ� ביטוי, )643–642' עמב לעיל, רובינשטיי�ו

 .כי קיימות שאלות נוספות המסתעפות מהענייני� שנדונו במאמר זה


