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המשפטילממשלה,מפנישכוחונובעכיוםמכךשהואא-פוליטי,ומכךשהוא
גםראשהתביעההכלליתוגםבעלהיכולתלייעץלממשלה.ישהמציעים
בתום-לבאתהפיצולביןהתפקידיםמסיבותערכיותשונות,אךישנםאחרים
המציעיםזאתבכדילהחלישאתמעמדושלהיועץהמשפטילממשלה.במודל
הפיצולעליומדובר,היועץהמשפטילממשלהיהיהאדםפוליטי,יהיהצורך
לפצלאתהפרקליטותולהכפיףלאדםזהאתכלמישעוסקבעניינימשפט
מנהלי,ענייניבג"צ,דיניעבודה,וכןמשפטאזרחי.במקרהכזה,תחוםאחריותה
שלהתביעההכלליתיכלולרקאתהתחוםהפלילי.לתביעההכלליתהפיצול
אולילאישנההרבה,אךלדעתיהפיצולישנהמאודבתחוםהייעוץוהייצוג
בתחומימשפטחשובים,ואניחושבשהמודלהנוכחי,אמנםאינומושלם,אך
הוכיחעצמוכסביר.חלקממעמדהתפקידהואהסמכויותכפישהןכיום.אם
מעמידיםאתהטיעוניםבעדהפיצול,מולטיעוניהנגד,גובריםבעינייטיעוני
הנגדוכךחשבהגםועדתהנשיאשמגר.אניכןבעדלהקלעלהיועץהמשפטי
לממשלהולכןאנימנסהלפעוללטובתמישיבואבמקומי,לקראתחקיקה
שתאפשרהאצלתחלקמסמכויותהיועץהמשפטילממשלה.ישבחוקקרוב
ל270-סמכויותשאמנםלאאתכולןהייתיצריךלהפעילאישית,שכןהשימוש
בחלקגדולמסמכויותאלהנדיר,אךישסמכויותשישבהןשימושניכרוניתן
לאפשרליועץהמשפטיהבאלהאצילן".
במהלךששוחציהשניםבתפקידךכיועץהמשפטילממשלה,הועמדולדיןאנשי
ציבורכגוןאביגדורקהלניושמעוןשבסשלבסוףזוכועל-ידיבית-המשפט.האם
לדעתךעלהפרקליטותלהפיקלקחיםמהזיכוייםהרביםשלאנשיציבור
בבית-המשפט?מצדשניהחלטתשלאלהעמידלדיןאישיםכמוצחיהנגבי,בנימין
נתניהו,עזרויצמן.נשאלתהשאלה-האםהצדקשוויונילכל?האםאינךסבור
שהחלטותאלהפוגעותבאמוןהעםבך,בממשלהובכוחהשלמערכתהמשפט?

"קשהלימאודלהתמודדעםהטיעוניםהללו,מפנישאיןאדםיכוללהשביע
אתרצוןכולם.כשאנימחליטשלאלהגישכתבאישום,ישנםשיאמרו,כגון
חברהכנסתמיכאלאיתן",רומסיםאתשלטוןהחוק".אםמיכאלאיתןהיה
שומעאתהדיוניםהמתקיימיםכאןבמשרדי,היהרואהכמהאנונכנסיםלכל
הבעיות,שוקליםאתכלהשיקולים.מצדשני,כשאנומגישיםכתבאישום
ובית-המשפטקובעכיהנאשםזכאי,יששטועניםכנגדנו"-ידקלהעלההדק
בהגשתכתביאישום".ככלל,ישלצפותממניומחברילעבודבצורההגונה
ומקצועית,ולהיותמוכניםלשקיפות,כךשאםהמקרהמגיעלבית-משפט,
עלינולהציגמההיוהשיקוליםואללנוחלילהלעשותדבריםמתחתלשולחן
אולשקולשיקוליםזרים.עם
זאת,אינךיכוללהשביעאתרצון
כולם.פעמיםרבות,באופןערכי
ואישיאינימרוצהמהחלטה
שקיבלתי,שכןאנימרגישפנימית
שכןהיהצריךלהגישכתבאישום
נגדפלוני.אךאנועובדיםעלפי
חוק,ולכןאםאיןראיות
מספיקותוסיכויסביראנו
נאלציםלסגוראתהתיק,חרף
החשדות.אךאםהמדובר
במעשיםבלתיראויים,החלטת
סגירהמחייבתהנמקהוגינוי
המעשיםוהעושים".

˙¯Â˜È··˘†ÌÈÈÈÚ
מתוקףתפקידך,הנךגםראש
התביעההכלליתוגםיועץמשפטי
לממשלה.מצבזהמביאאותך
בוודאילאפעםלנקודתחיכוך:מחד,
אתהמכירבאופןאישיאתראש
הממשלהואתשריהממשלהומייעץ
להםבענייניםשונים.אךמנגד,אתה
עומדבראשהגוףשהגישנגדחלקם
כתביאישוםבאישומיםשונים.האם
לאכדאילשקוללפצלביןתפקיד
היועץהמשפטילממשלהלבין
תפקידראשהתביעההכללית,כפי
שנעשהפיצולביןיועמ"שהכנסת
לממשלה?

"אנימאודנגדפיצולתפקיד
היועץהמשפטילממשלה
מתפקידראשהתביעההכללית,
ואנייכוללדברעלזההיוםבצורה
משוחררתכיווןשאניפורש.הדבר
יחלישמאודבעיקראתהיועץ
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לאחרשהחלטתשלאלהגישכתב
אישוםכנגדאישיםשונים,כתבת
 ‰ÚÈ·˙‰†˘‡¯†„È˜Ù˙Ó†‰Ï˘ÓÓÏ†ÈËÙ˘Ó‰†ıÚÂÈ‰†„È˜Ù˙†ÏÂˆÈÙ†„‚†„Â‡Ó†È‡¢דו"חציבוריובוהסברתלציבור
 ÏÂÚÙÏ†‰ÒÓ†È‡†ÔÎÏÂ†‰Ï˘ÓÓÏ†ÈËÙ˘Ó‰†ıÚÂÈ‰†ÏÚ†Ï˜‰Ï†„Ú·†ÔÎ†È‡†Í‡†¨˙ÈÏÏÎ‰מדועאיןתשתיתראייתיתמספקת
 ¢ÆıÚÂÈ‰†˙ÂÈÂÎÓÒÓ†˜ÏÁ†˙Ïˆ‡‰†¯˘Ù‡˙˘†‰˜È˜Á†˙‡¯˜Ï†¨ÈÓÂ˜Ó·†‡Â·È˘†ÈÓ†˙·ÂËÏלהעמדתהאישלדין.כתיבתהדו"ח

¥

המשאיםוהמתניםהרביםבהםהשתתפתלאורךהשנים,כיצדאתהמעריךאת
סיכוייאיזורהמזרחהתיכוןלחוותשקטושלוםאמיתיבשניםהקרובות?האםיש
סיכויטובששניהצדדיםיגיעולעמקהשווה?

אינהדרישהסטטוטוריתוהיאלמעשהחידוששכןמעולםלאהונהגהבישראל
פרקטיקהכזועל-ידיאףיועץמשפטילממשלהלפניך.מאיןעלההרעיוןלכתוב
דו"חציבורי?בנוסף,פעמיםרבותנטעןכלפיך,בענייןזה,כיחרגתמתחוםסמכויותיך
"אדםמןהישובאינויכוללאבדתקווה.עלינולחשובבמונחיםשלחיפוש
וזאתמכיווןשבאותודו"חציבוריגםנזפתבאישהציבור,נזיפהמוסריתואתית.
דרכיםושלתקווה.בתקופהבהעבדתיבלשכתשרהחוץכעוזרושלמשהדיין,
רשמית,מוסרואתיקהאינםכלוליםבתחומיאחריותהיועץהמשפטילממשלה,
הגיענשיאמצריםסאדאתלביקורוההיסטוריבארץ.אםמישהוהיהאומר
וישיסודסבירלהניחכיאותםדוחותפגעובתדמיתםהמוסריתשלאלהשהדו"ח
ליימיםספוריםלפניכן,שבמוצאישבתהבאינחת
נכתבעליהם.כיצדתשיבלטענהשהכללתהחלקים
הנשיאסאדאתבישראל,הייתיאומרלושילך
הנוגעיםלמוסרבלבד,ולאלמשפט,בדו"חהציבורי
לראותפסיכיאטר!הרעיוןשיבואלכאןנשיא
מהוויםלמעשהחריגהמסמכות?
ÈÈ‡†È˘È‡Â†ÈÎ¯Ú†ÔÙÂ‡·†¨˙Â·¯†ÌÈÓÚÙ¢

מצריםויתקבלבקבלתפניםכזועל-ידיראש
"מבחינהמשפטית,המדוברבהחלטהמנומקת
È‡†ÔÎ˘†¨È˙Ï·È˜˘†‰ËÏÁ‰Ó†‰ˆÂ¯Ó
הממשלהמנחםבגין,ושנגיעתוךפחותמשנה
שלדעתיזכאיהציבורלשכמותהבתיקיםכאלה.
˘È‚‰Ï†ÍÈ¯ˆ†‰È‰†ÔÎ˘†˙ÈÓÈÙ†˘È‚¯Ó
להסכםקמפ-דייויד,הואדברשלאהיהבקלפים
בתקשורת"הודבק"לההכינוי"דו"חציבורי".הרעיון
Â‡†Í‡†ÆÈÂÏÙ†„‚†ÌÂ˘È‡†·˙Î
אךבכלזאתקרה.אנימזכיראתהמקרההזהכדי
שביסודואושרבבית-המשפטהעליון,גםבפרשת
Ì‡†ÔÎÏÂ†¨˜ÂÁ†ÈÙ≠ÏÚ†ÌÈ„·ÂÚ
להדגיששאיןלאבדתקווה.אךלגביהפלסטינים,
מינויהיועץהמשפטיב,1997-וגםלאחרונה
‡¯È·Ò†ÈÂÎÈÒÂ†˙Â˜ÈÙÒÓ†˙ÂÈ‡¯†ÔÈ
לצערי,איננונמצאיםבנקודתזמןבהניתןלדבר
בפסק-הדיןבענייןמינויהשרצחיהנגבי,
‡¢Æ˜È˙‰†˙‡†¯Â‚ÒÏ†ÌÈˆÏ‡†Â
באופטימיותולומרשיהיהשלוםבקרוב.לדעתי
בית-המשפטהתייחסל"דו"חהציבורי"כאלדבר
הבעיההעיקריתהיאשאיןכרגעשותףופרטנר
טבעיומובן.גםלדעתי-בכלהכבוד-זהודברטבעי
אמיתישימלאאחרההסכמים,וניתןלמצוא
ומובן.כמובןשעליילהיותזהירשלאלכתובדברים
דוגמאמתחוםהמשפטלכך:כשחותמיםעלהסכם
שלאנשקלוכראוישכןאניכותבדבריםעלאדם
רציניומקימיםיצירהחדשהכמוהרשותהפלסטינית,הציפייההיאשתוקם
שלאיעמודלדיןולאיהיהלויומולהתגונןעלכך.עםזאת,מדוברבדברים
רשותשתנסהלהיותהגונה,ותקיםלהמערכתמשפט.ישצורךבשלטוןהגון
שהואהתגונןעליהםבחקירתו,ואינימעמידובפניענייניםחדשיםולאמוכרים.
ובמוראמלכות,כפישאמרוחז"ל":הווהמתפללבשלומהשלמלכות,שאלמלא
שנית,הצורךהואלנמקאתההחלטה.איךאמלאאתתפקידיאםאגמוראת
מוראה,אישאתרעהוחייםבלעו")אבות,ג',ד'(.אךלמרבההצער,הקימו
ההחלטהבכךשאכתובעלהתיק"נסגרמחוסרראיות/חוסרענייןלציבור"
שםעסקמושחת,ג'ונגל,הפקרות,למרותשמכלרחביהעולםניסוגורמים
ותולא?הדעתנותנתשאםלאאנמק,יוגשעלכךבג"צובבג"צאצטרךלתת
שוניםלהניעאותםלהקיםבתי-משפט,פרקליטותוכו'.אמנםישברשות
תשובה,אזמדועשלאאתןאותהמראש?כךלמשללאהוגשבג"צבתיקים
הפלסטיניתגורמיםהנקראים"בתי-המשפט"ותביעהכללית,אךהםלא
שלצחיהנגביועזרויצמן,בהםכתבתידו"חציבורי".
עושיםאתעבודתםכראוי.לאמדובררקעלהתקופההאחרונהאלאגםעל
התקופהבההיתהלהםהזדמנותלעבודעלהדבריםהללוולהקיםמערכת
סבירשהחקירותנגדראשהממשלהלאתסתיימנהעדלתאריךפרישתךמהתפקיד,
משפט,בין1994לשנת.2000
באמצעינואר.2004פורסםכי
אינימתכווןרקלכךשהםאינם
בכוונתךלפצלאתהחקירותבמטרה
מסגיריםאלינוטרוריסטיםלפי
לסייםאחתמהןעדלסיוםכהונתך
ההסכמיםעמם,אלאגםעל
ולהגישהמלצותיך.ישממש
הדבריםהפשוטיםוה"פשע
בדברים?
הקלאסי".למשל,אדםשאונס
"אםיקרהשהחקירותנגדראש
פהבישראל,ובורחלרשות
הממשלהלאתסתיימנה
הפלסטינית,לאיועמדלדיןולא
בתקופתכהונתי,אניאצטער,
יקבלאתעונשו.לכןאנידי
כיווןשאניחושבשראויוכדאי
פסימילטווחהקצרבענייןזה.
לסייםאתהעניין.אישית,הייתי
אךאניחוזרואומר,שיש
מאודרוצהלסייםכיזהפרקשאני
אינטרסלשניהצדדיםלהגיע
התחלתיבו.עםזאת,כשםשאני
לשלום,שכן"הלנצחתאכל
עצמינכנסתילתפקידיבפברואר
חרב?".שנית,האלטרנטיבהכל
,1997בעיצומהשלפרשתהיועץ
כךקשה,שאנירוצהלקוותשכן
המשפטידאז,ייתכןשזהיהיה
ישסיכוילשלום.עםזאת,זה
נושאשהיועץשאחרייייאלץ
מותנהבכךשיקומושםאנשים
להתמודדעמובחלקו.ישנם
שיהיומצדאחדמעונינים
קשייםומכשוליםבחקירותהללו
ÍÎ·†‰ËÏÁ‰‰†˙‡†ÌÈÈÒ‡†Ì‡†È„È˜Ù˙†˙‡†‡ÏÓ‡†ÍÈ‡†ÆÔ·ÂÓÂ†ÈÚ·Ë†¯·„†‡Â‰†ßÈ¯Â·Èˆ‰†Á¢Â„‰ß†È˙Ú„Ï¢
˘‡˙˙Â† ˙Ú„‰† ø‡Ï† Â˙Â† ¢¯Â·ÈˆÏ† ÔÈÈÚ† ¯ÒÂÁØ˙ÂÈ‡¯† ¯ÒÂÁÓ† ¯‚Ò¢† ˜È˙‰† ÏÚ† ·Â˙Î
להיאבקבמובןהמדיני,מטבע
הקשורותבשתיקותובחיקורי
˘‡¢ø˘‡¯Ó†‰˙Â‡†Ô˙‡†‡Ï˘†ÚÂ„Ó†Ê‡†¨‰·Â˘˙†˙˙Ï†Í¯Ëˆ‡†ˆ¢‚··Â†ˆ¢‚·†ÍÎ†ÏÚ†˘‚ÂÈ†¨˜Ó‡†‡Ï†Ì
הנושא,אךמצדשנייהיומוכנים
הדיןולכןהחקירותמתעכבות.
ÆÂ˙Î˘Ï·†Ô¯Ë˘†Â„ÈÚÂ†Û¯ÂË†È¯È˘†ÌÚ†‰Ï˘ÓÓÏ†ÈËÙ˘Ó‰†ıÚÂÈ‰
להיאבק,כתנאיבליעבור,
אתמול,בשעהזו,ישבוכאן
בטרוראצלם.אםהדבריםימשיכוכפישהםעכשיו,זהיקחהרבהזמן".
במשרדיחוקריהמשטרהואנשיהפרקליטותודנובתיקיםהללוובצעדיםשיש
לעשות.הלו"זמבחינתיהאישיתמתקצר,אךאניעדייןמקווהשהחקירות
בהמשךלדבריך,כיאדםמןהישובאינויכוללאבדאתהתקווה,בימיםאלהנחתם
תסתיימנהעדלסיוםכהונתי.איןבעתהזאתשוםהחלטהעלפיצול,אךאם
הסכםז'נווהביןפוליטיקאיםישראלייםמהאופוזיציהלביןבכיריםפלסטיניים
יהיוראיותלהגישכתביאישום,בימיכהונתי,אפעלבהתאם".
ÈÓÂ‡Ï‰†ÌÂÈ‰†¯„Ò†ÏÚ˘†ÌÈ‡˘Â

תחתחסותשוויצרית.הסכםזהגררתגובותמאודקשות.מהיעמדתךביחסלהסכם
זה?והאםאתהמסכיםלטענהכיההסכםמהווהחריגהמכלליהנורמותהציבוריות?

הייתסמנכ"ללעניינייישוםחוזההשלוםעםמצרים;חברמשלחתישראללמו"מ
קמפ-דיווידוחוזההשלוםעםמצרים;חברצוותהמו"מבמסגרתהמו"מלשלום
לקראתועידתהשלוםבמדריד,וחברמשלחתישראללוועידתמדריד;יו"רמשלחת
ישראללמו"מעםירדןלפניחתימתהסכםהשלוםב;1994-חברמשלחתישראל
לועידתקמפ-דייוידעםהפלסטיניםבשנת.2000אלהרקמקצתמתפקידיךבכל
הנוגעלמו"מושיחותשלוםעםמדינותערב.מהיכרותךעםהעמיםהערביים,דרך

"אניסבורשהשדההמשפטיהפליליהואלאהשדההנכוןלהתמודדבועם
נושאזהכיווןשזהוויכוחציבורי,למרותתלונותשונותשהגיעונוהנוגעות
לסעיפיםקשיםמחוקהעונשין.אךאנימוכרחלהוסיףשאניחושבשמהשהם
עשו)מנסחיהסכםז'נווה-ש.טוע.ש(הואדברלאראוי.איננימאמיןשבאיזו
שהיאמדינההיומקבליםזאתכדברלגיטימי.אנילאמדברעלהתכנים,כיוון
שכשתבואהשעהלמו"מיהיותכניםכאלהואחרים.אךהפרוצדורהעצמה,
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ÈËÙ

שקבוצתאנשיםהולכתועושהמו"מפרטנידמויחוזהשלוםעםאנשיםמהצד
השני,תוךעקיפתהממשלההנבחרתשלהמדינה,גםאםהםאנשיאופוזיציה
שלאמסכימיםעםהממשלה,זהנראהלילאלגיטימי".

מולהאפשרותלויתורעלמישגורלולאידוע.כיצדאתהחשלגביהבעייתיות
המוסריתשבויתורעלמידעאפשריבעניינושלרוןארד,במיוחדלאורדו"חועדת
וינוגרד?

"קשהלילדברעלהנושאהזה.כאזרחישלימחשבותבעניין,אךאיניבטוח
שישבאפשרותילדברעלהנושאלעומקמבחינה
מדינתישראלהיאמדינהדמוקרטיתששמהלה
משפטית,גםבהיעדרידיעתכלהעובדות.זהויכוח
למטרהלדאוגלזכויותאדם,וראיהלכךניתןלמצוא
מוסרי-ערכיממדרגהראשונה,עםהרבה"אוילי
בחוקיהיסודמשנת.1992בשניםהאחרונות,בעקבות
‰¯Â„ˆÂ¯Ù‰†¨‰ÂÂßÊ†ÌÎÒ‰Ï†ÒÁÈ·¢
מיצריואוילימיוצרי".מצווהלפדותשבוי,לארק
פריצתהאינתיפאדה,משתמשצה"לבמדיניות
‰˘ÂÚÂ†˙ÎÏÂ‰†ÌÈ˘‡†˙ˆÂ·˜˘†¨‰ÓˆÚ
מבחינההלכתיתאלאגםמבחינהאנושית,וזומצווה
"סיכולממוקד"שלראשיהחמאס,הג'יהאד,התנזים
ÌÚ†ÌÂÏ˘†‰ÊÂÁ†ÈÂÓ„†ÈË¯Ù†Ó¢ÂÓ
גםלקבלמידעעלהשבוי.מצדשני,ישנןשאלות
וארגוניטרוראחרים.פעמיםרבותנפגעיםגםחפים
‡˙ÙÈ˜Ú†ÍÂ˙†¨È˘‰†„ˆ‰Ó†ÌÈ˘
אחרותשצריכותלהישאל:האםבאמתברורלגמרי
מפשעבמהלךפעולתהסיכול,ועלכךישביקורת
¨‰È„Ó‰†Ï˘†˙¯Á·‰†‰Ï˘ÓÓ‰
שלאניתןלהשיגמידעעלרוןארדבאמצעות
רבהבישראלובעולםכולו.האםככלל,מדיניותזו
‚‡Ï˘†‰ÈˆÈÊÂÙÂ‡†È˘‡†Ì‰†Ì‡†Ì
חיזבאללה?האםלמדנולקחיםמעסקתג'יבריל
מוסריתבעיניך?האםהמטרהמקדשתאת
¨‰Ï˘ÓÓ‰†ÌÚ†ÌÈÓÈÎÒÓ
בהקשרלחזרתםשלהאסיריםהמשוחררים
האמצעים?
Æ¢ÈÓÈËÈ‚ÈÏ†‡Ï†ÈÏ†‰‡¯†‰Ê
לפעולותטרור?שאלהשלישיתהיאהאםהמחיר
"זומלחמה,ומלחמהבההטרורמנצלאזרחים,
הואגבוהבמובןזה,שהשחרוריזמיןחטיפותאחרות
משתמשבהם,מתערבבהםופועלמתוכם.
חלילה?חז"לאמרושאיןפודיםאתהשבוייםיתר
ההתמודדותעם"אזרחים"העוסקיםבטרורהוא
עלדמיהם,כיווןשהדברעשוילהזמיןשבייהשל
מאבקקשה.הסיכוליםהממוקדים,כשאיןבידי
אחרים.מצדשני,הרבגורןהמנוח,למשל,כתבמאמרנגדעסקתג'יברילבשל
צה"ללעצוראישטרור,נעשיםבליתברירה.במשרדהמשפטיםהתוודענו
ענייןזה,אךצייןשאםמדוברבחייליצה"לששלחנולקרבאוליכןישלשלם
למדיניותהסיכוליםהממוקדיםרקלאחרמעשה.פנינולצה"לוקיבלנוחוו"ד
מחירגבוה,כיווןשאנואחראיםלהם.אלהדבריםשבתחוםהערכיוהמוסרי".
שלהפרקליטותהצבאית.חוו"דזו,שאימצנואותהביסודה,קובעתשמבחינת
המשפטהבינלאומי,העובדהשאדםלבושאזרחי,אינההופכתאותוחסין
ÔÂÈÏÚ‰†ËÙ˘Ó‰†˙È·Ï†È¯˘Ù‡‰†ÈÂÈÓ‰
בתוראזרח,אםהואעוסקבטרור,ולכןחובהעלינולנסותולעצוראותו.אך
ידועכיהנךמועמדלכהןכשופטבית-המשפטהעליון.האםמצבזהלאמעמידך
אםאיןאפשרותלעצוראותו,למשלבשלסיכוןגדולמדיילחיילינו,אזיפעולת
במעיןמצבשלניגודעניינים?שכןהחלטותיךכעתבתיקיםרגישיםעשויהלגרום
הסיכולהממוקדאינהמהווהעבירהמבחינתהמשפטהבינלאומי.הדברים
לנסיוןשלגורמיםשוניםלנסותולהכשילאתמינויךלעליוןאךמצדשני,אי-קבלת
הללונאמרועלידנוגםבבג"צהראשוןשהיהבזמנובנושא,ובית-המשפט,
החלטותחד-משמעיותבתיקיםהללועדלסיוםתפקידך,עלולהלפגועבדימויך
בפסק-דיןקצר,לאהתערבבנושא.כיוםעלהפרקעתירהנוספתשטרם
בפניחבריהועדהלמינוישופטים.
הוכרעה.מעברלשאלההמשפטית,אנורואיםאתתפקידנומולצה"לבשני
"קטיגוריתאיניעוסקבעניינימינוייםלבית-המשפטהעליוןאובכלדבר
פנים:מבחינתהפןהפנימישלהדברים,אנומדגישיםבפניהצבאשעליולפעול
הקשורבנושאזה.אניחושבשזהלאמתאים,כיוןשעליילעשותאתעבודתי
לפיהנורמותוהחוק.הפןהחיצוניהואשעלינולהגןעלצה"למפניעלילותדם,
ואתתפקידיהנוכחי.במציאותציבורית,תמידישנםאלההמפרשיםאת
כפישהיהב"טבח"בג'נין,אזהעלילועלינושאלפיפלסטיניםנטבחו,בעוד
הדבריםלכאןולכאן.אנימציעשיקחואתהחלטותייוישקלולגופן.מישחושב
שלפיהמספריםשלצה"ל52,פלסטיניםמהם45נושאינשקנהרגו.ככלל,
שהחלטתימוטיתחלילהמפנישישלימחשבותכאלהאואחרותביחס
בכדילבדוקאתמדיניותהסיכוליםהממוקדים,אנונוקטיםבצעדיםשונים.
לבית-המשפטהעליון,בידולעתורלבג"צ
למשל,הזמנתידיוןבשאלההאםאנו
ולתקוףאותה.איניסבורשישבעיה
עושיםאתכלשביכולתנועל-מנתלמנוע
בנושאזהכהואזה.פשיטאכמובן,שעל
פגיעהבאזרחיםפלסטינייםחפיםמפשע.
היועץהמשפטילהנחותעצמולפי
יוםלפניתאריךהדיון,היתההשבתבה
פסיקתביתהמשפטהעליון,אחרת
ניסולהרוגאתראשיהנהגתהחמאס
ייפסלוהחלטותיו,ודברזהמבטיחגם
שהתכנסובעזה,והפעולהלאהצליחה
איהטיהר"לכלפיגורםפוליטיכזהאו
כיווןשהורידופצצותקטנותבשלהחשש
אחר".
שמאתחמושתגדולהיותרתהרוג
אזרחים.למחרתישבובמשרדיגורמים
נראהשנהפכהנורמהבישראלשהיועץ
בכיריםבצה"לובשב"כוהסבירואת
המשפטילממשלהמתמנהלשופטבעליון.
שעמדמאחוריההחלטהלהטילפצצה
האםלאראויבעיניךלחסוםאפשרותזו,
קטנהיותר,כלומרהרצוןלהימנעמפגיעה
שכןנוהגזהאינובריאציבורית,והואעשוי
בחפיםמפשע.אניעצמיעשיתישבוע
מילואיםבמחסוםלפניכשנה,לארק  ¨ÌÈÈ˙˘†¯Â·ÚÎ†ÆÔÂ˘ÏÂ†˙È·¯Ú†¨ÁÂ¯‰†ÈÚ„Ó†‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·†„ÂÓÏÏ†È˙ÏÁ˙‰Â†ÔÂÎÈ˙‰†˙‡†È˙ÓÈÈÒ¢למנועאומץלבמשפטישכןעיניהיועץ
במטרהלהביעהזדהותעםצה"לאלא ·‡˜¯‡ ÌÈÎÏÂ‰†Ì‰†Ô‡Ï†Ì˙Â‡†È˙Ï‡˘†ÆÌÈËÙ˘Ó†„ÂÓÏÏ†ÂÎÏ‰˘†ÈÏ˘†ÌÈ¯·Á†È˘†È˙˘‚Ù†¨Èהמשפטילממשלההןלעליוןוהן
רציתיגםלהתבונןבעצמימקרובבנעשה ¢Æ¢Ì˘¯‡†È‡†Ì‚†¨‰Ó†ÌÈÚ„ÂÈ†Ì˙‡¢†È˙¯Ó‡†È‡Â†ÌÈËÙ˘ÓÏ†Ì˘¯‰Ï†ÌÈÎÏÂ‰†Ì‰˘†ÂÚ†Ì‰Â ,לפוליטיקאים?האםלאנדרשתלטעמך
תקופתצינוןביןהתפקידים?
וכתבתיעלכךתזכירבהצעותלשיפורים.
"דעתיהאישיתהיאשאםממניםאנשיםהגוניםומקצועיים,תקופתצינון
במקרהבאותושבועחייליםבמחסוםפגעובפלסטיניםוהםקיבלועלכך
אינהנחוצה.כךגםמראהנסיוןהעבר,שמוכיחכייועציםמשפטייםלשעבר,
בהמשךעונשימאסר.במיליםאחרות,אנייוצאמנקודתהנחה,שהיאמוכחת
כגוןחייםכהן,מאירשמגרואהרןברקוכןפרקליטימדינהכמוגבריאלבך
לפימיטבהכרתי,שצה"לעושהאתהמאמץשלאלפגועבחפיםמפשעבצורה
ודוריתביינישמונולשופטיםראויים,מבלילהשתוות.זהאמנםלגיטימילהציע
מתמדת,והואפועללפיהחוק.יכולותלהיותשגיאותותקלות,אינייכוללערוב
תקופתצינוןאךאניכאמור,איניבעדהעניין.לדעתי,אםחושביםלהציע
שלא,אךאיןלהדביקתוויתשלפשעימלחמהעלצה"ל.צה"ל,לדעתי,הוא
תקופתצינון,ישלהודיעעלכךלאדםלפנישהואנכנסלתפקיד".
אחדהצבאותהמוסרייםביותר.הרימיזההצבא?אניואתם,הבנותשלי.לא
מדוברבשכיריחרב".
טענותרבותנשמעותנגדהועדהלמינוישופטיםעלכךשהרכבהשופטים
בבית-המשפטהעליוןאינומשקףאתמבנההחברההישראלית.האםלדעתךטענות
אלהמוצדקות?

ויכוחציבורינרחבמתנהלבימיםאלהבנוגעלשחרורוהאפשרישלמוסטפהדיראני,
שנחטףמלבנוןכקלףמיקוחבעניינושלהנווטהשבוירוןארד,במסגרתעסקת
השבויים.מעברלענייןהפוליטי,מדוברכאןבשאלהמוסריתקשה:פדיוןשבויים

"הרשולילאלדברעלהועדהלמינוישופטיםבסיטואציהבהאנינמצא,בסוף
∂

הייתיראשמשלחתישראללמו"מעםירדןוישליסנטימנטמיוחדלתפקיד
זהשכןהרגשתישזועשייהשישבהתרומהמיוחדת,בייחודבשלהעובדה
שעשרותקילומטריםמרובעיםשלאזוריםמעובדיםנכללובחילופישטחים
בשטחהמדינה,דברשהיהחיונילערבה,וזהדברשגרםליסיפוקאדיר.תפקידי
הנוכחילמשלהואתפקידמרתקאךהואתפקידעםהרבהקשייםוהרבה
עגמתנפש.אניתמידאומרשצריךאדםשפוילתפקידהיועץהמשפטי
לממשלה,אךרקאדםלאשפוייקחאותועל
עצמו".

תפקידי.אךכללית,לדעתי,שיטתמינויהשופטיםבישראלהיאאחתהטובות
בעולם.בספריעלבית-המשפטהעליון"שופטיהארץ"שיצאבשנת,1980
דנתיבשיטתהמינוייםבהשוואהלשיטותמינוייםבבחירותאומינויים
פוליטיים.בישראלהשיטהמחזיקה50שנהוהיאהולידהמערכתשפיטה
טובה.לגביהענייןשלשיקוףהחברההישראלית,הדיוןבכךהחלעודבשנות
ה,60-ומאזמונושופטיםשאינםממוצאאשכנזי,נשיםושופטיםדתיים)אלה
האחרוניםעודלפניכן(.בגדול,לדעתי,השפיטה
הישראליתבכללובית-המשפטהעליוןבפרט,הם
סיפורהצלחה".
˜˙¯Ó†„È˜Ù˙†‡Â‰†ÈÁÎÂ‰†È„È˜Ù˙¢
איךנראוחייךכסטודנטלמשפטיםבאוניברסיטה
‡ÌÈÈ˘˜†‰·¯‰†ÌÚ†„È˜Ù˙†‡Â‰†Í
העברית?מהםהאספקטיםהטוביםשאתהזוכר
מהדעתךעלהטענהשבכירימערכתהמשפטנעים
¯ÓÂ‡†„ÈÓ˙†È‡†Æ˘Ù†˙Ó‚Ú†‰·¯‰Â
מתקופהזוומהםהפחותטובים?
במעגלסגורשלתפקידים,שאינופתוחלמועמדים
˘ˆ¯ıÚÂÈ‰†„È˜Ù˙Ï†ÈÂÙ˘†Ì„‡†ÍÈ
"סיימתיאתהתיכוןוהתחלתיללמוד
חדשים?
¨‰Ï˘ÓÓÏ†ÈËÙ˘Ó‰
באוניברסיטהמדעיהרוח,ערביתולשון.כעבור
"אםנסתכלעלהרכבהשופטיםבבית-המשפט
‡Â˙Â‡†Á˜È†ÈÂÙ˘†‡Ï†Ì„‡†˜¯†Í
העליון,למשל,נראהשישנםשופטיםשבאו
שנתיים,באקראי,פגשתישניחבריםשלישהלכו
Æ¢ÂÓˆÚ†ÏÚ
מהשפיטה,מהאקדמיהאומהפרקטיקהוישנם
ללמודמשפטים.שאלתיאותםלאןהםהולכים
שופטיםשהגיעומהשירותהציבורישהואמקום
והםענושהםהולכיםלהירשםלמשפטיםואני
מאודמעשירמבחינהמקצועיתומאודמגווןאת
אמרתי"אתםיודעיםמה,גםאניארשם".אוסיף
הכרתמערכתהמשפטהישראלית.איניחושב
שכתלמידתיכוןהייתייושבלעתיםבאולםבית
שנכוןלקרואלזה"מעגלסגור".גםבמדינותאחרות,זהטבעישאנשים
המשפטוהדברענייןאותי,במיוחדזכורנישחלקניכרמימישביתהגדולה
הנמצאיםבמערכתהשירותהציבוריבתחומיםמשפטייםיעברולתפקידים
עשינובאולמותביתהמשפטהמחוזישהיהאזבגבוליפו.כךבשנתהלימודים
אחריםבשירותהציבורי".
השלישיתשלילמדתיבמקבילמשפטיםומדעיהרוח,באוניברסיטההעברית
בגבעתרם.מאודאהבתיללמודואהבתיגםאתחייהחברההסטודנטיאליים
ÔÈÈË˘È·Â¯†ÌÈ˜ÈÏ‡†˘È‡‰†ÏÚ
למרותשלאתמידהיהליזמןכיווןשעבדתי,ובהמשךגםעשיתיתוארמתקדם
ידועכיאתהאדםשעובדהשכםוהערב,מגיעמוקדםבבוקרלעבודה,עוזבבשעות
במדעיהרוח.הרגשתישהלימודיםמאודמעשיריםאותי,ובכלקורסשלקחתי
הלילההמאוחרותוממשיךלעבודגםבביתך.מהוסדרהיוםשלךכיועץהמשפטי
חלוןחדשנפתחעבורי".
לממשלה?וכיצדאתהמשלבאתעבודתךעםמשפחתךועיסוקיםאחרים?

"זושאלהנהדרת.אובייקטיבית,עלממלאתפקידהיועץהמשפטילממשלה
ישעומסאדיר.בשלהכובעיםהשוניםומגווןהסמכויותשישלממלאהתפקיד,
ישנןאינסוףהחלטותשעליילקבל,הןהחלטותמערכתיותוהכרעהבשאלות
שלמדיניותבתחוםהפלילי,נוסףעלהענייניםהפלילייםהפרטניים,והןהחלטות
בתחוםהאזרחיוהמנהליוכמובןייעוץלממשלהלרבותבתחומימינויים,
תקציביםומקרקעין.התוצאההיאזרםבלתיפוסקשלעבודה,ובכךאנידומה
לסיזיפוס,שדחףאתהסלעלמרומיההר,אךהסלעחזראליומטהפעםאחר
פעם.אםהערימההזותיגמר)מצביעעלערמתדפיםוקלסריםגדולהעל
שולחנו-ש.טוע.ש(,תבואאחרתבמקומה.מבחינתשעותזהתפקידקשה:
לאחרונהאנימתחילאתיומיבחמשוחציבבוקר,הולךלביתהכנסת,חוזר
הביתהומעייןבעיתוניםונוסעלמשרד.אניעובדבמשרדעדשעותמאוחרות
ואניעשוילהישארולעבודכאןלעיתיםעד23:00בלילה.בביתיאניממשיך
בעבודה,כךשאיןלילהשאיניעובדבועדחצותאועדאחתבלילה.יוםשישי
גםהואיוםעבודהעבורי,אךהואקצתיותרנינוחכיווןשאיןליבדרך–כלל
ישיבות.השעותהפנויותשלילענייניםחברתייםאומשפחתייםמצומצמות
מאוד,ולמעשה,איןליכרגעהרבהחייחברה.מכיווןשלתפקידימורכבות
המתבטאתבכךשמצדאחדאנימייעץלממשלהומצדשניאניראשהתביעה
הכללית,כשאנימגיעלישיבתממשלהעשוילשבתמוליאדםשמתנהלתנגדו
חקירה,ולכןאינימתחכךבאישיםהללוואינימסתובבבקוקטיליםלמשל,
אלאאםמדוברבאירועיםממלכתייםבאופיים.לשאלתכם-לאהסכמתי
ללמדבאקדמיהבשניםאלה,כיווןשלדעתיממלאתפקידזהצריךלהקדיש
אתכולולתפקיד.לכןטובשאנימסייםאתהתפקיד)צוחק-ש.טוע.ש(".

האםבכוונתךלחזורוללמדבפקולטהלמשפטיםאובחוגאחר?

"לימדתיהרבהבעבר,באוניברסיטתבר-אילןוגםבאוניברסיטההעברית
ובת"א,אךאיןליעדייןתוכניותמוגדרות.איננימוציאמכללאפשרותלהעביר
קורסאושנייםבעתיד".
‰Ï˘ÓÓÏ†ÈËÙ˘Ó‰†ıÚÂÈÎ†‰Â‰Î‰†˙ÙÂ˜˙†ÌÂÎÈÒ
מימתאיםיותרבעיניךלתפקידהיועץהמשפטילממשלה:אדםשהגיעמן
הפרקטיקה,אושמאאישאקדמיהאושופטבדימוס?

"העיקרשיהיהאדםהגוןומשפטןטוב,שיהיהמוכןלעבודקשה".
מהןהעצותהטובותביותרשתוכללהעניקליועץהמשפטילממשלהשיבואאחריך?

"הואצריךלהיותמסוגללהביטבסוףהיוםבראיולדעתשהואלאפגעבמצפונו,
ושהלךעםהמצפןוהמצפוןשלהחוקוערכישיטתהמשפט.העצותהקונקרטיות
שאנייכוללתתלמחליפיהןשעליולעבודעםמגווןהאנשים,ללמודלעמוד
מולהמערכתהפוליטיתבצורהכזושיעבודאיתהאךבראשובראשונהישמור
עלהחוק.אםצריך,גםישלהיאבקאיתהוהדברקורהלאאחת.קראתיפעם
שהשופטתנאורכתבהשהשופטלנדויאמרלה,שלשופטאמנםישהרבה
תיקיםאךבשבילהנאשםאובעלהדיןזההתיקהיחיד.לכן,הדברשישלזכור
בתפקידהואשתמידישאדםמאחוריהתיק.זוגםעצהלמחליפי".
כמוכלאדםאחר,איןספקשישענייןאחדלפחותעליואתהמצטער.במבטלאחור
עלשבעהשניםהאחרונות,מהוהדברעליואתהמצטעראומהוהמקרהבולויכולת,
הייתפועלבובצורהאחרת?

"האמתהיאשישדבראושנייםעליהםאנימצטעראךאיניבטוחשהגיעהזמן
להיכנסלזה".

משךכלהקרירההמשפטיתשלךעבדתבשירותהמדינה.ביןהיתרעבדתכיועץ
משפטיבמשרדהבטחון,במשרדהחוץ,מזכירהממשלה,שופטבבית-המשפט
המחוזי,וכעתהיועץהמשפטילממשלה.האםמעולםלאשקלתלעבודבתחום
המגזרהפרטי?

לסיכוםראיוןהפרישהשלנועמך,כיצדאתהמסכםאתתקופתכהונתךכיועץ
המשפטילממשלה,במבטלאחורעל7שניםמלאותולאקלות?

"אמיע"התמידאמרהשישלעבודבשירותהציבורשכןהמדינהלדבריה"טרם
גמרהלהיבנות".היאהייתהמדורטרוםתש"ח,מתקופתההגנהומלחמת
הקוממיות.יצאכךשהתחלתיסטאז'בשירותהציבורואחרכךהוצעולי
תפקידיםמענייניםאחריםבשירותהציבור,והגעתיעדהלוםבגיל"!56

"אנימאמיןשאצאמכאןעםהרגשהשלאעוולתילתפקידולמצפוני.אנימניח
ששגיתיבדבריםמסויימים,שישדבריםשאםיכלתילעשותמחדשהייתי
עושהאותםאחרת,אוליהייתינכנסלתחומיםמסויימיםבצורהקצתשונה.
אךכללית,הדברשהייתירוצהלהנחיללציבורהואשעבודתינעשיתבהגינות
וכמשרתציבור,ולאכמשרתאינטרסאחר.אנימאמיןשמילאתיאתתפקידי
בצורהזו"

מאיזהתפקידנהניתיותרבחייךהציבורייםמכלתפקידאחרומדוע?

"הייתהליסיעתאדשמייאבענייןזהשכןהיוליהמוןתפקידיםמעניינים.
∑

ÈËÙ

˘Ó

