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  ריאיו� אישי

  ע�

  יהושע ויסמ�' פרופ

   שאלות כלליות על תחו המשפט והאקדמיה המשפטית

  ?ולמה? עד כמה לדעת� חשוב שיכוננו חוקה במדינת ישראל

 כבר יש לנו חוקה  למעשה.אתחיל בכ� שאומר כי חשוב למדינה שתהיה לה חוקה

יש לחוקה החלקית  . להפיק מ� הניסיו� ע� החוקה החלקית הוא טובשאפשר והלקח ,חלקית

כאשר , למשל. השפעה מבורכת בכ� שהיא מרסנת וממתנת את בעלי השררה בחברה

 ה� שואלי� את עצמ� תדיר א� ,משפטני משרד המשפטי� שוקלי� לחוקק חוק כלשהו

בכפיפות  אנו פועלי� כיו�.  של החוק עשוי להתיישב ע� חוקי היסוד שיש לנותוכנו

פעה חיובית ה� על מלאכת החקיקה ה� על הפעילות של כל ולכ� הש, "אימת חוקי היסוד"ל

באמצעות כאשר נשלי� את החוקה . נהל הציבורייתר ענפי המערכת המשפטית ושל הִמ

,  להשלי� את החוקהאפואנחו� . נביא לשיפור חשוב במצב הקיי� ,השלמת חוקי היסוד

 אינה חוקה או לא א אפווהשאלה, אמנ� חלקית, אול� יש לזכור כי כבר עתה יש לנו חוקה

  . חוקה אלא כמה חוקה

  ? הא� הכול שפיט– ביקורת שיפוטית

טוע� , שמייחסי� לו את האמירה הזאת, השופט ברק. אי� הצדקה לאמירה שהכול שפיט

א� נתייחס לדיו�  . כבר הרבה זמ� שהוא מעול� לא העלה את הרעיו� שהכול שפיטבעקיבות

  אז אני מסכי� שמוצדקת התרעומת הציבורית כי,הפוליטי שהתפתח סביב האמירה הזאת

  . שאלות שהדיו� המשפטי אינו הול� אות�בית המשפטעל שלעתי� מגיעות לפני 

 פנו לבית הדי� הגבוה לצדק בעתירה נגד ראש הממשלה : מ� הזמ� האחרו�האביא דוגמ

ת  מובהקהאני חושב שזו דוגמ .על שהוא אינו ממנה שר בריאות ומסתפק בסג� שר בריאות

זו אינה  .לעתירה שבית הדי� הגבוה לצדק היה צרי� לדחות אותה על הס� ולא לדו� בה

 מוצדק להעמידה לבדיקה ואי� ,זהו נושא שבתחו� הלגיטימי של הממשלה .שאלה משפטית
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 ולכ� ,היו נושאי� נוספי� דומי� שבית המשפט נכנס אליה� בלא הצדקה. על ידי בית משפט

 . שיניח לה�מוטב המשפט מתערב לעתי� בתחומי� שהיה  ביתשלפיהמוצדקת הביקורת 

  ? עמדת� בנושא– פרשנות תכליתית מול פרשנות מצמצמת

ואסתפק ") מצמצמת"ופרשנות " תכליתית"פרשנות (אמנע מלהשתמש במונחי� האלה 

כדי לגלות את כוונת הצדדי� . כוונת הצדדי� לחוזה בתשובה שהפרשנות נועדה לגלות את

א� צרי� לזכור שמילי� ה� אמצעי שאינו משוכלל , שהצדדי� השתמשו בה�נעזרי� במילי� 

 ועל כ� אל לבתי המשפט להיות ,ובית המשפט אמור להתחשב בכ�, ביותר להבעת כוונה

  . כבולי� יתר על המידה לביטויי� המילוליי� שהשתמשו בה�

, בנוס�? נותשהיית רוצה לש? שמפריע ל� באופ� מיוחד? הא� קיי� פסק די� שהרגיז אות�

  ? החשוב ביותר בתחומ�פסק הדי� לדעת� ומה

עד פסק די� זה . ÔÓˆÏÂ‰1 בפסק די� אני נוטה לבחור פסק הדי� החשוב ביותר בתחומיל

 60רכי ציבור ולפצות אותו רק כדי והיה מקובל באר� שאפשר להפקיע מקרקעי� של אד� לצ

 הריקה ולא לחצי הכוס כוסהאו א� אתייחס לחצי , אחוז משווי המקרקעי� שהפקיעו

רכי ציבור בלי לפצות אותו ו אחוז ממקרקעי� של אד� לצ40אפשר להפקיע כדי , המלאה

נהג באר� עשרות שני� עד שנית� פסק הדי� , שחוש הצדק מתקומ� נגדו, הכלל הזה. כלל

חובה לפצות את בעל הקרקע ,  שקבע שא� יש צור� ציבורי שמצדיק הפקעה,‰ÔÓˆÏÂבעניי� 

ראוי שהנטל הכספי של הפקעה לצור� , במילי� אחרות.  מלאפיצוי נלקחה ממנושהאדמה 

אלא יתחלק בציבור כולו , של בעל הקרקע המופקעת, ציבורי לא ירבו� על כתפיו של הפרט

  .זהו פסק די� מצוי�. על ידי תשלו� פיצויי� לבעל הקרקע מ� הקופה הציבורית

שאסר על  ,Ô‡„Ú˜2פסק הדי�  הוא" תו או שהייתי רוצה לשנו אותיפסק די� שהרגיז"

המדינה ורשויותיה להקצות מקרקעי� למטרה שתשמש רק חלק מ� הציבור ולא את הציבור 

בדר� , פסק די� זה עלול. בשל החובה לנהוג בשוויו� בהענקת זכויות במקרקעי�, בכללותו

ות לגרו� שיהא אסור למשל להקצות מקרקעי� כדי להקי� בית אב, שבה מביני� אותו

אסור שאו , ) כי בירושלי� יש בית אבות כזההזאת האני מביא את הדוגמ(ליוצאי גרמניה 

א� הווק� מתכוו� להשתמש במקרקעי� א� ורק , יהיה להקצות מקרקעי� לווק� מוסלמי

או אי אפשר יהיה להקצות , כמו הקמת בתי יתומי� למוסלמי�, לצרכי� של מוסלמי�

כאשר יכולי� להתקבל לקיבו� רק כאלה , צעירמקרקעי� לקיבו� של חברי השומר ה

 
 629) 4(ד נה"פ, ‰ÈÈ¯˜ ‰ÈÈ�·ÏÂ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰- ‡˙‡� 'ÔÓˆÏÂ˙ 5546/97א "ע  1

)2001.(  
6698/95
 "בג  2 � Ô‡„Ú˜'Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓ ,2000 (258) 1(ד נד" פ.( 
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כאשר מקצי� קרקע לסוג מסוי� . שהאידאולוגיה שלה� מתאימה לשומר הצעיר וכיוצא בזה

  . ˜Ô‡„Úמתיישב ע� מה שנפסק בפסק די�   עושי� בכ� לכאורה דבר שאינו,של אנשי�

  אכ� תביא למסקנה שכל˜Ô‡„Ú בטוח א� קריאה זהירה יותר של פסק די� אינני

 ככזה שמונע ˜Ô‡„Úאבל רבי� פירשו והבינו את , ההקצאות שמניתי בדוגמאות שלי אסורות

 שיבוא  אפואחשוב .בהבדל מהקצאה שוויונית, ה מוגדרי�יהקצאת קרקעות לחלקי אוכלוסי

  ".˜Ô‡„Úהלכת "פסק די� נוס� שידייק יותר במה שמשתמע מ

  ?כיו�  וגדל� עורכי הדי� ההולמספרמה דעת� על 

השאלה . השוק מווסת את עצמו בנושא הזה. זו נשמעת שוב ושוב כל כמה שני�טענה 

א� יש סבסוד כזה אז לגיטימי שהמדינה ; חשובה א� המדינה מסבסדת את הלימודי� האלה

  . תשקול א� מוצדק להמשי� בסבסוד נוכח המספר של עורכי הדי� במדינה

  ?לבית המשפטבי� האקדמיה שמה דעת� על היחסי� 

בתי המשפט מתייחסי� באהדה לאקדמיה . ב שבאופ� כללי היחסי� ה� תקיני�אני חוש

מנגד ג� ; ובפסקי הדי� שלה� ה� מרבי� לצטט כתבי� של אקדמאי� ישראליי�, המשפטית

�אי"עקב , אמנ� בתקופה האחרונה.  תקי�האקדמיה כלפי מערכת בתי המשפטיחסה של 

הייתה ,  העליו�בית המשפטאת בי� שר המשפטי� הקוד� לבי� נשי" השקט התעשייתי

כמדומני ציפייה מצד שופטי� אחדי� למעורבות רבה יותר של האקדמיה בתקווה שתיחל� 

אבל אני חושב שיפה עשתה האקדמיה שפרט לחריגי� בודדי� , להגנת בית המשפט העליו�

יעילותה וכוחה של האקדמיה מותני� בשמירה על .  לזירה הזאתנכנסהנמנעה מכ� ולא 

טוב שככלל נשמר הריחוק הזה ג� בהתנצחויות .  מ� ההתכתשויות הפוליטיותריחוק

אמנ� הסוגיות . בתקופתו של שר המשפטי� פרידמ�, האישיות שהיו בעת האחרונה

 א� ,הענייניות שהיו משורבבות במחלוקות שבי� האישי� השוני� ראויות להידו� באקדמיה

  . שלא בסמיכות לפ� האישי שדבק בה�

ל על נושאי� תאורטיי� "אקדמיה לפרס� מאמרי� בחו אנשיהעדפת� של  מה דעת� על

  ?"י�יישראל"� ולא לפרס� באר� על נושאי� יכללי

ובלבד שהדבר לא בא על חשבו� זניחת המחקר , ל חיוביי�"אני חושב שהפרסומי� בחו

ל אכ� בא על "פרסומי� בחובאני חושש שלמעשה הדגש הרב . של המשפט הישראלי

  . ר של המשפט הישראליחשבו� המחק

 �השגרה המחקרית בעבר הייתה שבעקבות פרסו� פסק די� חשוב או חוק חשוב השתק

, למשל, לא היה פסק די� חשוב במשפט הפרטי שפרופסור טדסקי. הדבר בכתיבה האקדמית

יש . זה שאלה של מידה ואיזו�, לסיכו�. היו� זה קורה הרבה פחות. לא הגיב עליו במאמר
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. קידו� של המשפט הישראליבמחקר ובל אבל תו� שמירת הדגש "סו� בחוחיוב רב בפר

  . זוהי החובה הראשונית של האקדמיה המשפטית בישראל

על פרסומי� בכתבי עת רבות יותר מה דעת� על שמרצי� באר� מקבלי� נקודות קרדיט 

  ?פרסו� בכתבי עת מובילי� באר�על ל מאשר "אזוטריי� בחו

קידו� של איש אקדמי צרי� להיות איכות המחקר ולא מקו� השיקול המכריע כשדני� ב

אלה המסתמכי� על מקו� הפרסו� עושי� כ� א� בשל חוסר מיומנות להערי� את . פרסומו

  . הדברי� לגופ� וא� בשל אילוצי זמ� שה� נתוני� בה�

�  ?מה דעת� על שיטת הקידו� של האקדמיה באר

 .בהכרח לביקורות שאינ� מוצדקותעדות שדנות בקידו� באקדמיה חשופות כמעט והו
דהיינו שלא להעלות בדרגה , כל גו� שד� בקידו� בדרגה ובמינויי� מחליט לעתי� בשלילה

, הטבע האנושי הוא כזה שלעתי� קרובות מועמד שלא קוד�. או שלא למנות מועמד מסוי�
. בעניינוהוא מבקר את הוועדה שדנה  אינו תולה את הסיבות לכ� בו עצמו אלא, או לא מונה

, קידומי� מלווה תמיד בהטחת האשמותבלכ� העבודה של גופי� שעוסקי� במינויי� ו
  . בהשמצות ובביקורות חריפות

הייתי מעורב אישית הרבה שני� בעבודות של ועדות שכאלה באוניברסיטה העברית 
י ועדות האלה התנהלה כפו ואני יכול לומר על יסוד הניסיו� הזה שהעבודה של ה,בירושלי�

  . במיומנות ובהסתמ� על שיקולי� ענייניי� בלבד,  ביושר– שהיינו מקווי� שתתנהל
המתקשרת לדברי� שעמדנו , לדברי השבח האלה הייתי מבקש לצר� נימה של ביקורת

של חוקרי " בריחת מוחות"אנו סובלי� בשני� האחרונות מ� התופעה של . עליה� קוד� לכ�
עמדו . נושאי מחקר הקשורי� במציאות הישראליתמעיסוק ב המתרחקי�, משפט ישראליי�

והשני של  ,3אייל� האחד של אור� גזל:על כ� לאחרונה מחברי� של שני מאמרי� חשובי�
 : אייל�כותב גזל. 4חיי� זנדברג' פרופ

וכ� הוא ג� נתפש . המשפט הוא עדיי� דיסציפלינה מקומית בעיקרה

מרחיקה ] ישראליתה[המערכת האקדמית . ...במדינות המפותחות בעול�

  . 5יותר מכל מקו� אחר בעול� את החוקרי� מלעסוק במשפט המקומי

 
È¯˜ÁÓ " הניתוח הכלכלי של המשפט בישראלהערות על העבר והעתיד של " יילא�אור גזל  3

ËÙ˘Ó 2007 (661 כג(. 
יד  ‰ËÙ˘Ó" האמריקניזציה של החינו� המשפטי בישראל: קולוניאליז� תרבותי"חיי� זנדברג   4

419 )2010( 
  .683' בעמ, 3ש "לעיל ה, אייל�גזל   5
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 עלאות בפקולטות השונות למשפטי� תשאלנה את עצמ� א�הראוי כי ועדות המינויי� וה

  . אי� לזקו� לחובת� חלק מ� האחריות לתופעה החמורה הזאת

  ? באר� מעטות יחסיתותימה דעת� על שנשי� פרופסור

כר מקרה אחד בכל השני� שבה� הייתי מעורב בעבודת ועדות של מינויי� אני לא זו

אני יכול לומר על יסוד הניסיו� . והעלאות שהמי� של המועמד היה שיקול בהחלטות

ות ימגמה להגביל את מספר הפרופסוראחת הממוש� של שני� כי לא הייתה א� פע� 

 יש לחפש את ,הפרופסורי�נוכחות נשית בקהילת �א� למעשה המצב הוא של תת. במוסד

  . במדיניות ועדות המינויי� והעלאות אלא בגורמי� אחרי� הסיבות לכ� לא

  ?הא� אתה בעד? מה ידוע ל� על הקודיפיקציה

עשתה עבודה שהוועדה  ואני חושב ,ישבתי בוועדת הקודיפיקציה במש� הרבה שני�

נקייה אינה מושלמת וג� א� היא אינה . אני מקווה שהכנסת תחוקק אותה בהקד�. חשובה

צרי� לזכור את הכלל שהאויב . היא בוודאי תביא לשיפורי� ניכרי� במצב הקיי�, מפגמי�

א� נמתי� בקבלת קודיפיקציה עד שתנוסח הקודיפיקציה ; ד הוא המצוי�ושל הטוב מא

  . דוטובה מא" רק"המצוינת נאבד את ההזדמנות לאמ� קודיפיקציה שהיא 

   ?הא� צרי� בית משפט לחוקה

השאלה החשובה בהקשר הזה היא דר� המינוי של השופטי� שיעסקו בשאלות 

כי אז השאלה א� השופטי� שיעסקו , א� דר� המינוי של השופטי� תהיה ראויה. חוקתיות

בשאלות חוקתיות יהיו מאורגני� כיחידה נפרדת של בית המשפט העליו� הופכת לשאלה 

  . רוקרטית שחשיבותה מוגבלתובי

  ?מינוי השופטי� אי� לדעת� צרי� להתבצע? הוועדה למינוי שופטי�מה דעת� על 

,  על פני שני� מרובותסשהתפר, הניסיו� ע� הוועדה למינוי שופטי� בהרכבה הנוכחי

היה ,  העליו�בבית המשפטלמשל , מספר המינויי� הלא מתאימי� שנעשו .היה לא רע

סיו� ע� ההרכב הנוכחי של  א� מסתמכי� על הנילכ�. א� כי היו כאלה, להערכתי מועט

א� בכל זאת מבקשי� לרענ� . בדחיפות  נדרש לשנות את המצבאי�הוועדה למינוי שופטי� 

אני מתכוו� . הייתי הול� בכיוו� של חיזוק הגורמי� הלא פוליטיי� בוועדה, ולשנות

וכ� הייתי חותר למצב . לאפשרות שהועלתה של מינוי חבר מהאקדמיה המשפטית לוועדה

  .  תהיה זכות וטו למרכיב כלשהו מבי� המרכיבי� את הוועדהשבו לא
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  ?הא� נדרשת התמחות לשופטי�

 והדבר ,אנו מוצאי� התמחות בבתי הדי� המנהליי� השוני�. להתמחות יש רק יתרונות

  . הוא לברכה

  ?דעת� על בעיית אמו� הציבור בבתי המשפטמה 

דינות השונות מעיד כי ככל שבית הניסיו� במכי ציינתי שבו  ,6לפני שני� פרסמתי מאמר

כ� מאבד הוא מיוקרתו , השנויי� במחלוקת ציבורית, המשפט נכנס יותר לתחומי� פוליטיי�

  .הציבורית

, הלכו ונעשו רלוונטיי�, שכתבתי אות� לפני הרבה שני�, אני מצטער שהדברי� האלה

, אידאולוגיי� העליו� בנושאי� בית המשפטמעורבותו של . ג� במציאות שלנו, ונכוני�

 בית המשפטעל . כרוכה במחיר כבד של פיחות במעמדו וביוקרתו הציבורית, פוליטיי�

 עליו לחדול מלקבול על ,א� תשובתו חיובית. להחליט א� הוא מוכ� לשל� את המחיר הזה

  . כ�

  דיני קניי� 

  מעמיד לרשותו של מחזיק המקרקעי� כדי� סעד עצמי של7לחוק המקרקעי�'  ב18' ס

 – ) ימי� מיו� התפיסה30בתקופה של (לת כוח עצמי נגד תופס המקרקעי� שלא כדי� הפע

  ? ומה לדעת� המידה הסבירה של הפעלת השימוש בכוח?מה דעת� על סעי� זה

המדיניות הראויה צריכה לדעתי להיות שבכפיפות לחריגי� מעטי� בלבד יש להתנגד 

וא מידת היעילות של מערכת בתי שיקול נוס� שיש להביא בחשבו� ה. לעשיית די� עצמי

, יש צידוק רב יותר לומר לאד� אל תעשה די� לעצמ�, א� המערכת יעילה ומהירה. המשפט

דוק ייש לעתי� פחות צ, מסורבלת ואטית,  לעומת זאת א� המערכת יקרה.ל� לבית המשפט

  .הימנעות מעשיית די� עצמיה לדרישת

יש לקרוא בצורה , " לשימוש במקרקעי�הפרעה: " לחוק המקרקעי�17' על פי פרשנות� לס

 8השופט אנגלרד. ג� מצב של נישול המחזיק מהחזקתו, על דר� של קל וחומר, הכוללת

� ו18מתנגד לגישה זו וגורס כי יש בכ� יצירת כפילות בלתי נחוצה ע� הוראות הסעיפי� 

 
6   .)1981 (7  יאÌÈËÙ˘Ó" כבוד השופט" יהושע ויסמ
7    .259ח "ס, 1969–ט"התשכ, חוק המקרקעי
 .)2001 (307) 3(ד נה"פ, ÈÂ� ÛÒ 'È˘˜ÂÚ 5518/98א "רע  8



  יהושע ויסמ�'  פרופ–ריאיו� אישי   ג"ע תשיעלי משפט 

257  

z:\books\aley-mis\kerech-10\2012-08-05\08-ריאיו� - ÔÓÒÈÂ.doc   

ששימשה ,  בפרשנות כזאת סטייה מ� המסורת הרומניסטיתקיימתובנוס� לגישתו ,  לחוק19

  ? מה דעת� על גישה זו וכיצד אתה מתמודד עמה .מקור השראה למחוקק

  :ואעיר על כ� שלוש הערות אני חושב שהשופט אנגלרד טועה בפרשנותו

י ונדחתה יבפסיקה מאוחרת של בית המשפט העליו� אומצה הפרשנות שהוצעה על יד. א

  . הפרשנות שניתנה על ידי השופט אנגלרד

 יוצר כפילות בלתי 17 אנגלרד שהפירוש שאני הצעתי לסעי� הטענה של השופט. ב

 מחד גיסא 17סעי� .  לחוק המקרקעי� היא שגויה19� ו18נחוצה ע� הוראות סעיפי� 

 18סעיפי� . שרק לכאורה נראי� דומי�,  מאיד� גיסא דני� בענייני� שוני�19, 18וסעיפי� 

 בסעד זמני עד לבירור הזכויות בבית ה� דני�, אינ� דני� בזכויות, 17 סעי� שלא כמו, 19�ו

הטיעו�  .19, 18 ולא הסעיפי� 17ער� הבירור של הזכויות יחול עליו סעי� ישיכ. המשפט

  . בדבר הכפילות הוא אפוא חסר יסוד

השופט אנגלרד מצדיק את פרשנותו בטיעו� שפרשנות זו מתבקשת לאור המסורת . ג

פקות מסוימי� א� לחברי הכנסת הרבי� יש לי ס .הרומניסטית בנושא ההגנה על ההחזקה

אשר השתתפו בחקיקת חוק המקרקעי� יש מושג מה אומרת המסורת הרומניסטית בנושא 

כאשר לפנינו בחירה בי� פרשנות , בפרשנות סעי� בחוק המקרקעי�. ההגנה על ההחזקה

 נראה לי כי יש, המתחייבת מ� הגישה הרומניסיטית לבי� פרשנות המתחייבת מלשו� החוק

  . להעדי� את הפרשנות המתבססת על לשו� החוק

 סמכות להרשות לבית המשפט מקנה 1971–א"תשלה, לחוק השכירות והשאילה) 2 (22' ס

כיצד היית מגדיר את גבולות הסמכות של . יראו לויהעברת שכירות במקרקעי� בתנאי� ש

  ? להתערב בחופש ההתקשרות של הצדדי�בית המשפט

; � קונה דירה הוא לעתי� רחוקות בלבד מקבל בה בעלותכשאד, במציאות הישראלית

ה להארי� את התקופה יע� אופצי,  שנה49מה שהוא מקבל זו חכירה לתקופה ארוכה של 

מקרקעי "כזהו המצב ב.  שנה98 בס� הכול השכירות היא לתקופה של ולכ�,  שנה49לעוד 

שהוא כאמור בדר� , דירה" בעל"מה קורה כש. שה� מרבית שטחה של המדינה, "ישראל

 שיכולתו של אד� למכור את דירתו הא� רצוי המצב? רוצה למכור את דירתו, כלל חוכר

,  שנדרשת הסכמת הבעלי�הסעי� הנזכר אומר? המחכיר, תהיה כפופה להסכמת הבעלי�

, א� הבעלי� מתנגד לה, "בתנאי� שייראו לו"א� שבית המשפט רשאי לאשר את ההעברה 

המדיניות הכללית של המשפט היא לצמצ� . ואפילו אסר חוזה השכירות על ההעברה

, ה� משיקולי� כלכליי� ה� משיקולי� חברתיי�, כי חשוב, הגבלות על העבירות של נכסי�

לאור המדיניות הזאת ראוי שבתי . יוכלו למכור את נכסיה� ולהעביר� מיד לידשבעלי נכסי� 

  .להתיר לחוכר לתקופה ארוכה להעביר את זכותו, ככל האפשר, טויהמשפט י
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הא� אתה מסכי� שמחויבות לער� הצדק החלוקתי של הקניי� מחייבת להתייחס לשונות 

כלל המיטיב את ה מסוימת ידהולהעדי� במשבי� בני אד� המתחרי� על הזכות שבמחלוקת 

  ?ע� קבוצות מקופחות בחברה

חלשי� שבחברה ראויי� להתייחסות מפלה ההטענה היא שאנשי� המשתייכי� לרבדי� 

 חנו� דג� למשל' פרופ .לטובה במקרי� שה� צד לסכסו� משפטי שמובא בפני בית המשפט

שהוא , ת פלוניפע� לטוב –כי כאשר אד� מתחייב למכור נכס בהתחייבות כפולה  גורס

אי� לייש� את הכלל שבחוק  –או לערבי , ופע� אחרת לאישה ,"אזרח מ� השורה"

כאשר הצד (המקרקעי� ובחוק המיטלטלי� שיש להעדי� את ההתחייבות הקודמת בזמ� 

שבית ראוי  ,לדעתו של דג�. 9)להתחייבות המאוחרת זכאי לפיצויי� בלבד מאת המוכר

, "אזרח מ� השורה"ההתחייבות לטובת המ יותררבי יטה לטובת האישה או העי המשפט

  . יה חלשי� בחברה הישראליתיבדי אוכלוסומשו� שנשי� וערבי� משתייכי� לר

ה חלשי� מוטלת על יהחובה לתמו� בחלקי אוכלוסי. אני חושב שגישה זו אינה ראויה

כסו� אי� להטיל את הנטל הזה על מתדיי� מקרי שנקלע לס. על המדינה, הקופה הציבורית

שהגיע לבירור , בדיו� על נושא מקרי, מי שמשתיי� לרובד חברתי שהוא מקופח בחברה ע�

גישה התומכת בהפליה כזאת תחטא לעקרו� השוויו� בפני החוק ולציווי . בפני בית המשפט

  ". ודל לא תהדר בריבו"המקראי 

 להפקיע חלק מקרקע שבבעלות פרטית מבלי לשל� לבעל שאפשרהא� אתה מסכי� 

משו� שהמטרה הציבורית שבגינה הופקעה , מקרקעי� פיצויי� כשווי המקרקעי� שהופקעוה

   10?הקרקע מעלה את ער� הקרקע שנותרת בידי בעל המקרקעי�

כל עוד נשמר העיקרו� שאד� , ÔÓˆÏÂ‰11על פסק די� , בהמש� לתשובה שניתנה לעיל

י מייחס חשיבות עקרונית איננ ,שהפקיעו את הנכס שלו זכאי לפיצוי כדי שווי הנכס שהופקע

לשאלה א� הפיצוי המלא חייב להינת� בכס� או שמא על ידי השבחת נכס של האד� שממנו 

  .ובלבד שההשבחה הייתה יחסית לשווי החלק שהופקע ממנו, הופקע הנכס

  

  

 
9   ̇ „¯ÌÈÎחנו� דג ˘¯Ù ÏÚ ÔÈÈ�˜) 2005( ,הושעעל ידי י, והביקורת על הספר על ספרו " ויסמ

 ).2008 (493יג  ‰ËÙ˘Ó "'קניי על פרשת דרכי�'חנו� דג ' של פרופ
 .1943, )רכישה לצרכי ציבור(קעות  פקודת הקר;1965–ה"תשכה, חוק התכנו והבניה  10
  .1ש "לעיל ה  11
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שאי� לזכות בגינו " נטל חריג בגודלו"חשב ימהו לדעת� שיעור נטילת המקרקעי� שלא י

  ?בפיצויי�

הסעי� הזה אומר .  לחוק התכנו� והבנייה200בל הדרכה בשאלה זו מסעי� אפשר לק

וכי רק כאשר הפגיעה ,  חייבי� לפצותו,תאר פוגעת בשווי מקרקעי� של אד�שא� תכנית ִמ

פטורי� מחובת , "אי� זה מ� הצדק לשל� לנפגע פיצויי�"ו, "אינה עוברת את תחו� הסביר"

� ישתכנע בית המשפט כי אי� זה מ� הצדק לשל� המקרי� שבה, להערכתי. תשלו� הפיצויי�

 מקרי� שבה� אי� ,ıÈÂÂ¯Â‰12בלשונו של השופט מצא בעניי� . יהיו נדירי�, לנפגע פיצויי�

 על כ� תשובתי לשאלה מהו ."נדירי� ויוצאי דופ�"יהיו , זה צודק לשל� לנפגע פיצויי�

 שהשיעור הזה זעו� השיעור של חלק ממקרקעי� שמותר להפקיע בלא לשל� פיצויי� הוא

  . על הפגיעה שפגעו בו וכי בכל מקרה אחר התחושה היא שצודק לפצות נפגע, מאוד

  זכויות יוצרי

, זכויות היוצרי� ה� קידו� מטרתו של כלל הציבור. א :ע� איזה משפט אתה מסכי� יותר

  .זכויות היוצרי� ה� יעד בפני עצמו. ב .על ידי מת� הגנה ליוצרי�

ה� , ה� הבטחת זכויותיו של היוצר בפרי יצירתו,  ממלאות שני תפקידי�זכויות היוצרי�

יותר הוא הבטחת  ואול� בעייני המרכיב החשוב. קידו� מטרה ציבורית של פיתוח התרבות

על .  לעמוד על דבר זה מתו� דיני זכות יוצרי� עצמ�אפשר. זכויות ליוצר בפרי יצירתו

הציבור זכאי למלוא ההגנה של חוק זכות ני בעיג� יוצר שליצירתו אי� כל ער� , פיה�

  . עמדה זו מבטאת בקליפת אגוז את התכלית העיקרית של דיני זכות יוצרי�. יוצרי�

  היאכיו�ו , לראות כי רשת האינטרנט התפתחה מאודאפשרע� התפתחות הטכנולוגיה 

 על הא� לדעת� יש צור� בעיצוב הסדר המטיל אחריות. רשת תקשורת המונית ופופולרית

כגו� , ספקי אינטרנט בגי� הפרות או פגיעה בזכויות יוצרי� שנגרמות על ידי משתמשי�

  ?לשו� הרע

או עשיית , כאשר משתמש באינטרנט מנצל לרעה את האינטרנט על ידי הוצאת ש� רע

עלול להיות קשה מאוד לנפגע לאתר את המשתמש כדי לתבוע  ,מעשה עוולה אחר כלשהו

 מבחינה מעשית ולכ�, של הרשת הוא הרבה יותר זמי� לתביעהלעומת זאת הספק . אותו

עושה , לעומת המשתמש האינדיווידואלי, הסעד האפשרי לנפגע הוא כמעט תמיד נגד הספק

 
  ).2004 (4בפסקה , 289) 6(ד נח"פ ,‰Â˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰"� · 'ıÈÂÂ¯Â 1333/02א "דנ  12
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וא� , ע� זאת ראוי להטיל אחריות על ספק הרשת רק א� היה מודע לאופי הפרסו�. העוולה

בהטלת אחריות על ספקי ,  אחרתלשו�. היה באפשרותו למנוע אותו או להגביל את תפוצתו

  . האינטרנט יש להביא בחשבו� את המגבלות שלה� במניעת מסרי� פוגעי�

 לדיני עשיית באשרהא� לדעת� יש מקו� לפרש את דיני זכויות היוצרי� כהסדר שלילי 

  ?עושר שלא במשפט

 ,חוק זכות יוצרי� ביקש למנוע התעשרות שלא כדי� על חשבו� היוצר. תשובתי חיובית

  של הנושאlex specialis בגדר  אפואחוק זה הוא. והוא קבע לכ� תנאי� וסייגי� שוני�

המסדיר , )lex generalis(די� כללי באי� לפרו� מסגרת זו . לעניי� זכויות יוצרי�, עשיית עושר

  . את הנושא של עשיית עושר באופ� כללי

 באשראות למשתמשי�  חוסר ודקיי� לפתור סיטואציות קשות שבה� אפשרכיצד לדעת� 

  ?פעולת� המתוכננת שעשויה להיות הפרת זכויות יוצרי�ל

לפני חוק זכות יוצרי� .  בדר� שהלכו בה בחקיקת חוק זכות יוצרי� החדשהליכה�באי

 להשתמש ביצירה ללא צור� אפשרפירט החוק בצורה ברורה באילו מקרי� , החדש

ק החדש במקו� רשימה מפורטת לעומת זאת בחו ).כגו� לצורכי מחקר(בהסכמת היוצר 

וסגורה של המקרי� האלה נקבעה רשימה פתוחה של מטרות שלשמ� מותר שימוש ביצירה 

הרשימה הפתוחה הזאת יוצרת חוסר ודאות ה� למשתמשי� וה� לבעלי . ללא הסכמת היוצר

  .  להשתמש ביצירה ללא הסכמת היוצראפשרהזכויות באשר לשאלה באילו שימושי� 

  ?או שהוא מרתיע בצורה סבירה,  מרתיע יתר על המידה13ות היוצרי�הא� חוק זכוי

.  מפני פגיעה בזכויותיו של היוצרה מספיקהרתעה�באיחוק זכות יוצרי� החדש לוקה 

ייחוס יצירה של (אוסר על פלגיאט  החוק אינו.  הבולטת לכ� היא לעניי� פלגיאטההדוגמ

  .  משל�א� ניסחת את היצירה של הזולת במילי�) אחר לעצמ�

 שבעי� שנה לאחר עוד כל חייו של היוצר ו– 14הא� תקופת זכות היוצרי� שנקבעה בחוק

  ?היא סבירה, מותו

,  שהבאתי לשאלה הקודמתהאשתמש בדוגמ .בהקשרי� מסוימי� היא איננה סבירה

ייחוס יצירה של הזולת (ההגנה בפני פלגיאט , על פי חוק זכות היוצרי� שלנו. בפלגיאט

 
 .2007–ח"התשס, חוק זכות יוצרי�  13
 .38 סעי� ,ש�  14
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 יכול  אפואמבחינת זכות יוצרי�. ימת לאחר שחלפו שבעי� שנה ממות היוצרמסתי) לעצמ�

מצב זה . שחלפו שבעי� שני� לאחר פטירת הצייר כאד� לייחס לעצמו ציור של צייר כלשהו

לעומת זאת מבחינת הניצולי� הכלכליי� של היצירה התקופה שנקבעה . ייאינו סביר בעינ

שובתי אפוא היא שלענייני� מסוימי� התקופה בחוק ת. סבירה, ) שנה70+ חיי היוצר (בחוק 

  . היא קצרה מדי

  אקטואליה

כיצד אתה צופה את עתיד היחסי� בי� שתי ? מה דעת� על השסע שבי� דתיי� וחילוניי�

  ?הקבוצות הללו

, בקרב היהודי�, �יל שיש קיטוב בציבור הישראלי בי� הדתיי� ובי� החילוניוברור לכ

 האחד הגברת :לתיקו� המצב הזה נדרשי� שני דברי�. � החילוניי�ובוודאי בי� החרדי� לבי

 כדי שהדברי� הקשורי� בדת ,התודעה היהודית בקרב האוכלוסייה המתקראת חילונית

 הגברת הסובלנות בקרב השני; ובתרבות היהודית לא יהיו זרי� לה כל כ� כפי שה� כיו�

וקבלת העיקרו� שיש להתערב , האוכלוסייה הדתית והחרדית כלפי האוכלוסייה החילונית

  .ככל האפשר פחות באורח חייו של הזולת

עופרת "כיצד לדעת� השפיע מבצע ? מה דעת� על השסע שבי� יהודי� למיעוט הערבי

  ?  על בתי המשפט בהחלטותיה�– בעקיפי� או במישרי� –" יצוקה

ת תו� ערבי� בישראל סב בשני� האחרונות על שאלות משניו–הנושא של יחסי יהודי�

� על החלוקה של "והוא החלטת האו,  שהוא בעיניי הנושא העיקרי,התעלמות מהנושא

לצערי האוכלוסייה . יהודית וערבית, הטריטוריה שאנחנו נמצאי� בה לשתי מדינות נפרדות

אינה , �יהואני מתכוו� למנהיגות שלה ולחברי הכנסת שנבחרו על יד, הערבית בישראל

 .דהיינו את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, הזאתמקבלת עד היו� את ההחלטה 

� על ידי האוכלוסייה הערבית "רק לאחר שתתקבל החלטת החלוקה של האו, להערכתי

  .עשויה להיפתח הדר� לפתרו� השאלות האחרות שכיניתי אות� משניות

  תשפיע על הגדרתה של מדינת ישראל כיהודית,כיו�המכהנת  ,18�הא� לדעת� הכנסת ה

בבתי  להשפיע על החלטותיה� של השופטי� ה עשויהגדרה זווכיצד לדעת� ? ודמוקרטית

  ? בפרט�" ובבגהמשפט בכלל

עשויה לחוקק חוקי� המדגישי� את המרכיב , בהרכבה הנוכחי, יש סימני� שהכנסת

 אז ,א� זה אכ� יקרה. המאפיי� את מדינת ישראל" יהודית ודמוקרטית"בביטוי " יהודי"
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כי הרי זהו תפקיד� , �"י ברור שהדבר צרי� להשפיע על החלטות השופטי� בבגינראה בעינ

  .  לייש� את החוקי� שהרשות המחוקקת מספקת לה�– של השופטי�

  שאלות אישיות

  ?כיצד היית מגדיר את שיטת ההוראה של�

טי תלקראת כל שיעור מקבלי� התלמידי� סיפור מעשה היפו. י אינני מרצהיבשיעור

 להציע אפשרובמצור� ה� מקבלי� רשימת מקורות שבעזרת� ,  משפטיותהמעורר שאלות

בשיעור אנו דני� בפתרונות שהתלמידי� . פתרונות לשאלות המשפטיות שבסיפור המעשה

. בהסתמ� על הביבליוגרפיה שניתנה לה�, מציעי� לשאלות המשפטיות שבסיפור המעשה

השיעורי� . ביות של התלמידי�שיטת ההוראה שלי בנויה על שלילת הפסי, במילי� אחרות

 סמ�על , בעזרתי ובהנחייתי, אינ� הכתבה אלא דיו� המתנהל בי� התלמידי� לבי� עצמ�

  .ליוגרפייקריאת חומר בב

  ?עד כמה היא חסרה ל�.  מההוראהסופיתלפני כמה שני� פרשת 

הגעתי לרוויה של היצר להורות .  שנה של הוראה50�לאחר כ, פרשתי לפני כארבע שני�

  . היא אינה חסרה ליו

  

  ?תחביבי�

  .קריאת ספרות יפה והאזנה למוזיקה קלסית, צעדות יומיות, )אני שוחה כל יו�(שחייה 

  ?ספרי�

 Â�ÂÈˆ ËÒÂÙ – ËÒÂÙ˙, בתקופה האחרונה התרשמתי מאוד מספרו של אלחנ� יקירה
‰‡Â˘ .ו ספר אני חושב שזה . בירושלי�לפילוסופיה באוניברסיטה העברית' יקירה הוא פרופ

  . זה באשר לקריאת ספרי הגות. נהניתי מקריאתו .חשוב

הספר . הוא ספר מעניי� מאוד ˙Â�ÂÂÎ ÌÂ‡È˙ יפה הספר של חיי� סבתוהספרות הבתחו� 

היה .  הוא ספר חשוב אבל ארו� הרבה יותר מדי‡Â˘·Ó ˙Á¯Â· ‰˘È¯‰של דוד גרוסמ� 

תי שהשיג דוד גרוסמ� בכ� וכ� לא ברור לי מהו היתרו� הספרו. לקצרו במידה רבהאפשר 

מה צור� היה . יתה כממזריתה לב� שלידתו הילבנה הי שהאהבה האובססיבית של הא�

  ? בממזרות
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  ?משהו שלא יודעי� עלי�

וזה תמיד הפתיע אותי משו� שתמיד מצאתי , באוניברסיטה היה לי דימוי של איש קפד�

ו בדיוני� משמעתיי� א, בעת דיוני� על מינויי� והעלאות של חברי סגל, את עצמי

היה לכ� יתרו� . אבל הדימוי של הקפד� דבק בי.  חבריילעומתבצד המקל , באוניברסיטה

  .כאשר נכנסתי לכיתה חדשה, מסוי� בתחילת שנת לימודי�

   ?היכ� למדת, משפחת�, קצת על ילדות�: היסטוריה

לדותי או רעו בתוקפת ייאספר על שני אירועי� שא. בירושלי�, אני דור רביעי באר�

  . נערותי שאני חושב כי תרמו לעיצוב אישיותי

הייתי המו� מ� , בתקופת מלחמת העול� השנייה, כשהייתי ילד צעיר: האירוע האחד

נתקלו בשערי� חסומי� בכל , מ� השואה, הידיעה שיהודי� שביקשו להימלט מאירופה

ה התנגדו הערבי� באותה תקופ. ובכלל זה באר� ישראל המנדטורית, המדינות שאליה� פנו

זה היה . התנגדות נמרצת לפתיחת השערי� באר� ישראל להצלת היהודי� מפני השואה

  .מאורע שנחרט עמוק בתודעתי

ביו� שבו הוחלט , 1947היה זה בשנת . 17האירוע השני התרחש כאשר הייתי כב� 

, יי� קבוצת נערי� ירושלמירדנו. יהודית וערבית,  על חלוקת האר� לשתי מדינות�"באו

כדי לחגוג ש� כהלכה את המאורע , בערב של אותו יו� לתל אביב, חברי בתנועת הנוער

רגמו הערבי� את המכונית שבה , כשהיינו בדר� בחזרה לירושלי�, לאחר חצות .ההיסטורי

  . שטר� נסתיימה, כ� החלה המלחמה. נסענו

  .ציוני�אני לא פוסט, באחת

  ?א" המשפט לשנת תשסכיצד הרגשת כשקיבלת את פרס ישראל בחקר

 עליה�  עוסק במשפט ציבורי או בנושאי� אחרי� שמדברי�אינני. דוהופתעתי מא

 מדברי� בדר� כלל על חוק אי�בתקשורת  .או שכותבי� עליה� בעיתוני�, בטלוויזיה

שתחומי המחקר שלי ה� לא פי על  הופתעתי מכ� שא�. או על חוק המשכו�, המקרקעי�

לתשומת לב של הממליצי� ושל חברי הוועדה שהחליטה על הענקת ה� זכו , בעי� הציבורית

  .הפרס


