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  דברי פרידה

  מאת

  *אהר� ברק

בית משפט ב כיהנה השופטת דורנר י�עשרה שנ אחת. אנו היו� מאחותנו דליהנפרדי� 

, שבע ובירושלי��המחוזי בבאר  כשופטת בית המשפטי�עשרה שנ לפני כ� כיהנה שלוש. זה

כשופטת בבית הדי� הצבאי  שנה אחת כשופטת בבית הדי� הצבאי בפיקוד מרכז וחמש שני�

  .מחייה הוקדשו לשיפוט  אשר שלושי� שנה,נפרדי� אנו אפוא משופטת ותיקה. רי�לערעו

אשר עלתה , ילידת תורכיה. תולדות חייה של דליה ה� בבואה לחיינו באר� הזאת

יודע , את התופעה הזאת כל מי שמכיר.  ושהתה במוסד ילדי� עליית הנוער�1944לישראל ב

 ,ואת המשפט , בכלל,של דליה את החיי�ומבי� את המציאות אשר גיבשה את תפיסתה 

הוסי� ללא , והשיפוט הצבאי – ש� שימשה שני� רבות כסנגורית – השירות הצבאי. בפרט

  .ספק נופ� משלו

הפורמליות שהוטלו עליה  המגבלות.  פרסה דליה את כנפיההעליו�משפט הבבית 

 שופט של בית המוטלות על תחת� באו המגבלות. בשיפוט הצבאי ובשיפוט האזרחי הוסרו

לומדי� וביתר יסודיות את  אט אט אנו. כולנו לומדי� במהירות את כוחנו, אכ�. משפט

  .מגבלות כוחנו

ביוזמתו של הנשיא , בראש ובראשונה, והיה זה – כאשר מונתה דליה לבית משפט זה

.  ולא� ישאו אותה כנפיה הרכותיפרח פרח זה לא ידעתי כיצד – אשר יבוא על הברכה, שמגר

עמדותיה בתחו�  מה יהיו. האזרחימקצתו בתחו� סיונה היה בתחו� הפלילי וייקר נע

הזכות של היחיד  בי�, ה נקודת האיזו� בי� פרט לכלליהיכ� תועמד על יד? המשפט הציבורי

קודמת  התהייה מקורית בחשיבתה ומה משקל מוראה של פסיקה? לצרכי� של הציבור

 היה רגישה לתפקידו של השופט בחברההא� ת? התשתלב במשפחת השופטי�? עליה

  ?שלנו

 
. נשיא בית המשפט העליו� בדימוס. הרצליה, המרכז בבינתחומי, בית הספר רדזינר למשפטי�  * 

פט העליו� בבית המשבטקס הפרידה מהשופטת דליה דורנר שנישאו  דברי�מבוסס על 
)3.3.2004(.  
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 דליה ביססה את מעמדה כאחד מהחשובי�. ע� חלו� הזמ� הלכה התמונה והתבהרה

 זכויות האד� היו יקרות לה והיא הגנה עליה� במלוא. והמקוריי� בשופטי בית משפט זה

 ל אד� היו אלה זכויותיו ש,ע� זאת לא היו אלה זכויותיו של אד� על אי בודד. העוצמה

כ� . במסגרתה של חברה ודליה הבינה את חשיבותה של החברה ואת חשיבות ההגנה עליה

  .לחברה בי� היחיד ,האיזו� בי� הפרט לכלל אצלה אט אט התגבש

  א� שלא היה לה.את כל ענפי המשפט ואת כל תחומי המשפט תרומתה של דליה חוצה

סכמה ה, שובי� בתחו� האזרחי היא כתבה פסקי די� ח,ניסיו� אזרחי בטר� בואה אלינו

 היקפה של; אחריות המדינה בנזיקי�; היקפה של ההתרשלות בנזיקי�; מדעת של החולה

 �תו� , פרשנות תכליתית של חוזי�; הנכסי� ויחסה להסדר איזו� המשאבי�הלכת שיתו

על התחקות אחר אומד דעת� של הצדדי� על יסוד "ההיבט האובייקטיבי המתבסס  הדגשת

פעלו כאנשי� סבירי� ותמי לב המבקשי� להגשי� את המטרה שלשמה נקשר  ההנחה כי

  .2תו� הדגשת התכלית הכלכלית של העסקה, 1"החוזה

חשובי�  היא רשמה פרקי�. המשפט הפלילי היה תחו� התמחות של השופטת דורנר

להבנת�  בתחו� המהותי תרמה רבות. המהותי והדיוני ג� יחד – בפיתוח המשפט הפלילי

בתחו� הדיוני כתבה פסקי די� . בפלילי�  ולגיבוש� של דיני השותפות3ירות האונסשל עב

ובאשר לדיני המעצר לשעה ועד תו� , 4מעמיקי� באשר לחובת הנאש� להיות נוכח במשפט

, בשיטה השמה נר לרגליה את זכות היסוד של האד� לחירות"קבעה כי  בעניי� זה. ההליכי�

נאש� שבחומר הראיות נגדו מובנה ספק הפוגע בסבירות הליכי המשפט  אי� לעצור עד תו�

א� א� חומר ראיות זה אינו מופר� ודי בו לצור� העברה אליו של  וזאת, הסיכוי להרשעה

. אותה עתבבכ� קבעה ר� ראייתי גבוהה מהמקובל . 5"עצמו נטל הבאת הראיות במשפט

  : עשתה כ� שכ� לדעתה היא

,  הנמו�–למעצר עד תו� ההליכי� הר� הראייתי שנדרש בישראל עד עתה "

 אינו משק� –במידה ניכרת מ� המקובל במדינות דמוקרטיות אחרות , כאמור

איזו� ראוי בי� זכות היסוד של האד� לחירותו לבי� האינטרס שבשמירה על 

 .6"שלו� הציבור

 בניתוח העילות למעצר עד תו� –אלו� '  כמו אחינו השופט מ– תרומה גדולה תרמה

בי� הצור� "הדגישה בשורה של פסקי די� את הצור� לאז� בהקשר זה   היא.ההליכי�

 
  .588) 1(ד נו"פ, �ÒÙ‰ ˙È· '¯ÂÓ˙¯ � 4976/00 א"רע   1
 .562) 1(נ ד"פ, Ú· Í‡· ÈÏ„‚Ó"Ó � '‰ÊÂÁ 6276/95א "ע   2
 2) 1(ד מט"פ, ÁÏÙ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 7024/93פ "ע   3
 769) 2(ד נ"פ, Ú· ÒÈ¯ÙÓ‰ ‰ËÙ È˜¯·"� Ó 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó �7357/95 "בג   4
 .133) 2(ד נ"פ, Ê� ‰„ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‡ 8087/95פ "בש   5
6  Ì˘, 160' עמ . 
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�חשיבותו של חוק היא ציינה את. 7"הציבור לבי� זכות האד� לחירותו בשמירה על שלו�

כבוד : יסוד�חוק משנתקבל, אכ�"תו� שקבעה כי , כבוד האד� וחירותו בהקשר זה: יסוד

 ובראש ובראשונה –תנו בתחו� הדיו� הפלילי עלינו לשוב ולבחו� את פסיק, האד� וחירותו

כדי לברר א� הולמת היא את הוראות , המהותיי�  וא� בתחו� דיני העונשי�–דיני המעצרי� 

 במעצר עד תו� ההליכי� אשר עסק – ‚�ÓÈ‡˙בדיו� הנוס� בפרשת . 8"חוק היסוד ומגמותיו

  :וכ� כתבה. ו� המעצרבתח אשר מדריכות וידריכו בית משפט זה,  הלכות יסודכמהקבעה  –

הרטוריקה של זכויות  ביסודו של דיו� נוס� זה ניצבת השאלה א�, לדידי"

 כ� ששיעור הנאשמי�, האד� תתבטא במדיניות השיפוטית הלכה למעשה

 על יסוד רטוריקה זו או אחרת – או שמא, שייעצרו יפחת במידה משמעותית

ולא יוצא , הכלל – תו� ההליכי� להיות אמצעי שיגרתי ימשי� מעצר עד –

 ...מ� הכלל

מקו� שבו למימושו של . יש מחיר חברתי, מעצ� מהותה, לזכות יסוד

ולא כל שכ� בזכות יסוד , לעיגונו בזכות אי� משמעות, אינטרס אי� כל מחיר

ולמולו , הוא קולקטיבי הער� שבזכויות הציבור והקרבנות ככלל. חוקתית

אי� , הנאש� כרה בזכויותיו שלללא ה. ניצבות זכויותיו של הנאש� הבודד

, העלולי� למצוא עצמ�, קיו� לזכויותיה� של הקורבנות הפוטנציאליי�

השמירה על זכויות היסוד של האד� אינה רק . כנאשמי�, אחרות בנסיבות

והיא הקובעת את דמותה של , החברה כולה עניינו של הפרט אלא של

  .9"החברה

חי והפלילי ג� יחד נגזרו מתפיסות היסוד בתחו� האזר תפיסותיה של השופטת דורנר

האיזו� בי� פרט . אי� לנו פנקסנות כפולה. ושלמות המשפט הוא אחדות. החוקתיות שלה

 י�בי� פרט לשלטו� בתחומי המשפט הפלילי קשור האיזו�ולפרט בתחומי המשפט האזרחי 

פטת דורנר בתחו� זה תרמה השו. הציבורי איזו� בי� פרט לכלל בתחומי המשפטב י�ושזור

פסקי הדי� שלה בעניי� הזכות . עליה� תרומה חשובה בפיתוח זכויות האד� וההגבלות

 ;11שה בשירות הצבאייבעניי� השוויו� של הא; 10לשוויו� בעבודה של הומוסקסואלי�

�; 14בעניי� חופש הביטוי המסחרי; 13בעניי� הפקעת זכות הקני� ; 12בעניי� הזכות לחינו

 
 .355) 3(ד מט"פ, ÓÈ�‚ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‡˙ � 537/95פ "בש   7
8   Ì˘ ,376�375' עמ. 
  .589) 4(ד מט"פ, ÓÈ�‚ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‡˙ � 2316/95פ "דנ   9
  .749) 5(ד מח"פ, '„�Ï‡�� ¯ÈÂ‡ È·È˙� ÏÚ 'ıÈ·ÂÏÈ �721/94 "בג   10
  .94) 4(ד מט"פ, ˘¯ ‰·ÏÈÓ� ¯ 'ÔÂÁË �4541/94 "בג   11
 .834) 5(ד נו"פ, È–� ÔÂ‡„ ˙�ÂÓÒ˙ È„ÏÈÏ ÌÈ¯Â‰ ˙˙ÂÓÚ  'ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˙„  �2599/00 "בג   12
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בעניי� ; בעניי� חופש העיסוק; 16בעניי� חופש הדת ; 15יטיבעניי� חופש הביטוי הפול

 ;19והזכות להשתת� בבחירות 18בעניי� הזכות לייסד מפלגה; 17המיעוט הערבי זכויותיו של

בכל התחומי� הללו  – 20וחבל עזהבעניי� חוקיות המלחמה בטרור ביהודה ובשומרו� 

לזכויות האד�  ליו� באשרהפכו נכסי צא� ברזל של פסיקת בית המשפט הע, וברבי� אחרי�

את עקרו�  בעניי� ההגבלה על זכויות האד� ניתחה וקידמה. מגבלות המוטלות עליה�לו

מידתיות ל תו� שקבעה את קשרי הגומלי� שבי� המידתיות במשפט החוקתי, המידתיות

חשיבותה   ותו� שפיתחה תאוריה מקיפה שטר� נבחנה באשר ליחס בי�,במשפט המינהלי

האיזו� של  של הזכות לבי� מידתיות הפגיעה בה וכ� באשר ליחס בי� המידתיות לבי� נוסחת

 .ÌÚ‰ ÏÂ˜21בה אנו משתמשי� מאז פרשת ש" הוודאות הקרובה"
די א� אזכיר את עמדתה באשר ליחס בי� כבוד . היא מקורית בחשיבתה השופטת דורנר

מי� וגזע המבוססת על ייחוס מעמד נחות הפליה מחמת , על פי גישתה .האד� לבי� השוויו�

מוענקת לה . השפלה עמוקה הנכללת במסגרת פגיעה בכבוד האד� טמונה בה, למופלה

 : היא ציינה בהקשר זהÏÈÓ¯בפרשת . חוקית�על�חוקתית  הגנהאפוא

הכלל כי אי� מפלי� נשי� , דמוקרטיות אחרות כבמדינות, במדינת ישראל"

והרטוריקה . כעקרו� יסוד משפטי ת מקומולרעה מחמת מינ� הול� וכובש א

  .22"המשפטית הולכת ומיתרגמת למציאות החיי�

לא יכול להיות ספק כי תכלית חוק היסוד היא להג� על האד� מפני "

אי� דר� סבירה לפרש את הזכות . של אד� פוגעת בכבודו השפלתו. השפלה

 
ÈÒ¯˜ � ' ˙�È„Ó˜ �2390/96 "בג ;68) 4(ד מט"פ, ˘¯ ‰‡ÈÈÒÂ� '¯ˆÂ·‰ � 4466/94 �"דנג   13

Ï‡¯˘È ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓ ,5546/97א "ע; 625) 2(נה ד"פ Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜
˙ÈÈ¯˜ ‰ÈÈ�·ÏÂ-� ‡˙‡ 'ÔÓˆÏÂ‰ ,629) 4(ד נה"פ .  

 .1) 2(ד מח"פ, ¯˘Ú·"Ó � '¯Â„È˘‰ ˙Â) ÂÓÂ ˙ÂÓÊÈ ÌÂ„È˜" ˙ÂÏ)1981 �606/93 "בג   14
̇ Â„�È‡ �' ˘‡¯�ÌÈÏ˘Â¯È¯ 6226/01 �"בג   15 ÈÈ¯ÈÚ ,2831/95פ "ע; 157) 2(זד נ"פ ‰·Ï‡ �'  ˙�È„Ó

Ï‡¯˘È ,221) 5(ד נ"פ. 
� "בג; 650) 5(ד נב"פ, È¯ ,ÂÚ"� „ 'Ï‡¯˘ÈÏ ˙È˘‡¯‰ ˙Â�·¯‰ ˙ˆÚÂÓ˘ �1912/97 "בג   16

5016/96 ·¯ÂÁ�  '‰¯Â·Á˙‰ ¯˘ ,�1514/01 "בג; 1) 4(ד נא"פ � ‰È¯‡ ¯Â‚ ' ‰ÈÈ�˘‰ ˙Â˘¯‰
ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ,267) 4(ד נה"פ. 

-Ï‡¯˘È· È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó‰ ‰Ï‡„Ú 'Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ � �4112/99 "בג   17
·È·‡-ÂÙÈ ,393) 5(ד נו"פ. 

 .95) 2(ד נ"פ, ¯˘ÔÈÒ‡È � '˙Â‚ÏÙÓ‰ Ì 7504/95א "רע   18
 .1) 4(ד נז"פ, Ò�ÎÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ-� ‰¯˘Ú 'Á"È·ÈË Î˙ ‰˘˘ 11280/02 ב"א   19
ד "פ, Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ¯ ˙˙ÂÓÚ�  '‰ˆ ˙ÂÁÂÎ „˜ÙÓ"˙È·¯ÚÓ‰ ‰„‚· Ï �2117/02 "בג   20

 .26) 3(נו
  .871ד ז " פ,‰Á"ÏÂ˜ ÌÚ‰ "Ú·"� Ó '¯˘-ÌÈ�Ù·¯˙  �73/53 "בג   21
  .130' עמ, 11 הערה ÏÈÓ ,ÏÈÚÏ¯� "בג   22
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עת שהשפלתו של אד� לא תיחשב כפוג כ�, כאמור בחוק היסוד, לכבוד

 .בזכות

ועל כ� לא כל פגיעה בשוויו� , השפלה לא כל פגיעה בשוויו� עולה כדי, אכ�

 ....פוגעת בזכות לכבוד

ובתוכ� , מסויימי� של הפליה לרעה על רקע קבוצתי לא כ� הדבר בסוגי�

ביסודה של הפליה כזו עומד . גזע כמו ג� הפליה מחמת, הפליה מחמת מי�

הנחותה  שהוא פועל יוצא ממהותומעמד , ייחוס מעמד נחות למופלה

 ...השפלה עמוקה לקורב� ההפליה, כמוב�, בכ� טמונה. כביכול

, גזעו או כיוצא באלה, או תפקיד בפני אד� מחמת מינו סגירת מקצוע

ובכ� נוצרת לבנות , נמנה היא נחותה משדרת מסר כי הקבוצה שעמה הוא

מנציח את ה כ� מתהווה מעגל קסמי�. הקבוצה ולבניה תדמית נמוכה

 גורמת, שיסודה בשונות הביולוגית או הגזעית, התדמית הנמוכה. ההפליה

וההפליה מאששת את הסטריאוטיפי� המשפילי� בדבר נחיתות , להפליה

גזע או הפליה דומה , המרכזי בהפליה מחמת מי� היסוד, על כ�. המופלה

 .הוא השפלת הקורב�

 בעקרו� השוויו� כאשר כי חוק היסוד מג� מפני פגיעה, איפוא דעתי היא

וכ� . כלומר לפגיעה בכבוד האד� באשר הוא אד� ,הפגיעה גורמת להשפלה

 .23"הוא כאשר אישה מופלית לרעה בשל מינה

היה  הדי�, במקרי� אחרי�.  מקרי� הדי� היה עמיהמכב. לא פע� חלקנו האחד על השני

 ˜ÈÙÏרשת  פ–מבקש אני להדגיש פרשה אחת שהדי� היה עמה . ע� השופטת דורנר
ÁÂ˜ÈÓ‰ . בהרכב של שלושה פסקתי כי הסמכות להורות על מעצר מינהלי כוללת הסמכות

חברתי השופטת . 24א� הוא מוחזק כקל� מיקוח, אד� שממנו עצמו לא נשקפת סכנה לעצור

דעת המיעוט של השופטת דורנר . 25נתבקש ונית� דיו� נוס�. כתבה דעת מיעוט דורנר

חבריי . שיניתי דעתי. אני עצמי סברתי שהדי� עמה. חתההמיעוט שלי נד דעת. נתקבלה

תודתי . בו הודיתי בטעותיש, הסכמתי לכתוב את פסק הדי� בדיו� הנוס� ביקשו ממני ואני

 .לחברתי

 
23   Ì˘ ,133�132' עמ . 
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) �1944ב (היא מתורכיה – "עולי� חדשי�"לא רק ששנינו . דליה ואני, אכ� חברי� אנו

 וד באשר לתפקיד השופט בחברהמתפיסות היס אלא שרבות – )�1947ב(ואני מליטא 

היא . פרישתה מבית המשפט העליו� היו� קשה היא לי אישית. דמוקרטית משותפות לנו

 את עצמאות חשיבתה , את חדות מחשבתה,26בהכולנו הערכנו את אומ� ל. לכולנו קשה

ע� הפרישה . נעשינו עניי� יותר, דליה, ע� פרישת�. ולשיפוט את תרומתה הרבה למשפטו

ואת שמואל  – תלווה אית�. יש לומר ברכת הגומל – אלו�' מידידי מ כ� למדתי – ותלגימלא

�  .ברכת כולנו – משפחת� בניי� ובני, בעל

 
� "בבגדעת המיעוט שלה כ�  ו354) 3(ד נו"פ, Ò�¯·' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 3032/99ח "מראו    26
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