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דרך  הדין  פסקי  את  מכירים  כאחד  והמשפטנים  הציבור  ומסקרן.  מקורי  שלפנינו  בספר  הרעיון 
השלכותיהם המשפטיות. אולם פסקי הדין הם תוצר של מעשי בני אדם אמיתיים. תובעים, נתבעים, 
את  משקף  איננו  הדין  פסק  מעורבים.  גופים  ושלל  פרטיות,  עמותות  מדינה,  רשויות  עורכי-דין, 

השחקנים 'האחוריים' של המשפט. אשר לכן, ניסה ספר זה לעשות זאת. 

הוא מתמקד באחד עשר פסקי דין שונים, החל משנת 1965 ועד לשנת 2018. בחלקם נכתבו הפרקים 
על ידי אלו שהיו צד לעתירה ו/או תמכו בה. בפסקי הדין הישנים יותר עסקו מלומדים שזהו תחום 

עיסוקם. הכל כדי לתת את אותו 'רקע' שאיננו מצוי לעולם בפסקי הדין גופם.

שרשרת פסקי הדין מרשימה ומסודרת בסדר כרונולוגי ברור. היא מתחילה בעניין מרים תורג'מן, 
שדן  הדין  בפסק  מסתיימת  היא   .1965 בשנת  וניתן  מגורים  בדירת  בזנות  בעיסוק  שדן  דין  פסק 
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בתיקונים לחוק למניעת הסתננות שחוקקה הכנסת )ופסק הדין ביטל אותן( בשנת 2018. בין לבין 
הוא דן בפס"ד קניג נ. כהן )דין צוואה שלא ניתנה כדין(, בג"ץ אל-על נ. דנילוביץ )הפלייה על רקע 
מין(, אליס מילר נ. משרד הבטחון )נשים בקורס טייס(, בג"ץ עמותת מחויבות נ. משרד האוצר )בג"ץ 
נותן רקע עובדתי לפסק הדין,  ועוד. כל אחד מהפרקים  'הקיום בכבוד'(,  'הזכויות החברתיות' או 
מסביר את ההליכים שקדמו לו, את האסטרטגיה שנקטו בו עורכי הדין, ואת השתלשלות העניינים 

עד למתן פסק הדין הסופי.

קשה כמובן להיכנס לנבכי כל פרק ופסק דין, אך נדון בשתי דוגמאות. הראשון הוא פס"ד שילה נ. 
רצקובסקי, שדומני שרוב מוחלט של המשפטנים לא שמעו מעולם על 
קיומו. פסק הדין עוסק בנער שנפגע בתאונה וחברת הביטוח ביקשה כי 
ייבדק ע"י רופא מטעמה בתל-אביב. זאת על פי התקנות המאפשרות 
לה לשלוח את הנפגע לרופא מטעמה. עורך דינו סירב והמחלוקת הגיעה 
כי  )אֹוִבּיֶטר(  לעליון. שם קבע השופט ברק )כתוארו אז( בהערת אגב 
חברת הביטוח צריכה להפעיל את סמכותה ב-'תום לב' )אובייקטיבי!(. 
במעין חקירה בלשית ניסה רוזן-צבי להבין את פשר החדרת עיקרון תום 
הלב לסדר הדין האזרחי. מסקנתו היא כי זאת הייתה שיטתו של ברק 
בהטמעת עקרונות משפטיים. הוא התחיל באמרות אגב שלא התחייבו 
מהעובדות, ועם הזמן חזר לאותן אמרות אגב והפך אותן להלכה מחייבת. במקרה שלפנינו עשה זאת 
כדי להשליט את עיקרון תום הלב על כלל המשפט האזרחי. שוב, למרות שבמקרה שלפנינו לא היה 

מקום לכך.

 1965 ניתוח מעניין אחר הוא של העיסוק בזנות. בפרק זה מנתחת נעמי לבנקרון פסק דין משנת 
שבו הואשמה מרים תורג'מן בעבירה של ניהול בית בושת. למעשה משמש פסק הדין כדרך להסביר 
נידונו  ניסיונות להילחם בזנות דרך המשפט הפלילי  את משנתה הסדורה בעניין הזנות. לשיטתה, 
לכישלון, או בלשונה הנוקבת "הזנות היא גיהנום, אך הדבר היחיד שעשוי להחמיר את מצבן של 

מעין חקירה בלשית נילה רוזן-צבי ב
להבין את פשר החדרת עיקרון תום 
הלב ללדר הדין האזרחי. מלקנתו היא 
כי זאת הייתה שיטתו של ברק בהטמעת 

עקרונות משפטיים. 
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העוסקות בה הוא ניסיונות להצילן באמצעות מערכת המשפט". היא מגבה את טענתה זו על ידי 
זו  טענה  כי  נעיר  כאחד.  והשופטים  הנאשמת  של  והרקע  הדין,  בפסק  המופיעות  הדמויות  ניתוח 
מוכרת מאוד לקרימינולוגים )פחות למשפטנים(, ולא רק בתחום הזנות. כך למשל נטען כי יש לראות 
את בעיית הסמים )קלים וקשים כאחד( כבעיה רפואית, ולא משפטית. 
ממילא הטיפול בה צריך להיות לא עם שוטרים ואזיקים, אלא באמצעות 

רופאים ומרכזי שיקום )זו הגישה למשל בפורטוגל(.

על פסיקת  נוקבת  הדי  הוא הביקורת  כל הפרקים  בין  המכנה המשותף 
בית המשפט. הכותבים/ות שהפסיקה לא נשאה חן בעיניהם, ביקרו את 
לכותבים,  בכיוון הרצוי  הייתה  גופה. במקרים שבהם הפסיקה  הפסיקה 
עדיין נמתחה ביקורת על כך שבית המשפט 'לא הלך דיו' בכיוון 'הנכון'. 
התעלמות  תוך  דגש  קיבלה  זו  בעותרים,  תמכה  מיעוט  שדעת  במקרים 
מהאחרים. כך למשל בבג"ץ 'הזכויות החברתיות' ניתן מקום נרחב לפסק 
הייתה  אך  בעותרים,  שתמך  הבודד  שהיה  לוי  אדמונד  השופט  של  דינו 
התעלמות מפסק דינו בעניין ההתנתקות )גם שם היה בודד, ונימוקיו היו 
באקדמיה.  המינים  בין  בהפרדה  העוסק  הפרק  לעשות  הגדיל  דומים(. 
בית  את  מבקרת  כבר  המחברת  אך  הסתיים  לא  עדיין  המשפטי  הדיון 
המשפט וכלל המערכת המשפטית שאיננה מבינה את החשיבות והצדק 
שבעמדתה. נראה שהיה מקום לתת ביטוי הוגן גם לדעות הנוגדות ולא להסתפק בדעות צד אחד 

שנראות מוטות. 

נוסיף שכמה מהניסוחים הביקורתיים נראים תמוהים אם לא קיצוניים. כך למשל נטען כנגד בית 
המשפט העליון כי התחזה להיות אביר הליברליזם וזכויות הפרט, אך "לימים הוא התגלה כסוכן 
את  שמכפיפה  נאו-ליברלית  אידאולוגיה  זכויות,  של  רטוריקה  של  במסווה  החדיר,  אשר  כפול 
חירויות הפרט לטובת הכלל". במקום אחר מדברים הכותבים על "השופטים המשכילים, אליטה, 

הפרקים ה כל  בין  המשותף  מכנה 
על  נוקבת  הדי  הביקורת  הוא 

פליקת בית המשפט. 

כותבים/ות שהפליקה לא נשאה ה
הפליקה  את  ביקרו  בעיניהם,  חן 
גופה. במקרים שבהם הפליקה הייתה 
נמתחה  עדיין  לכותבים,  הרצוי  בכיוון 
ביקורת על כך שבית המשפט 'לא הלך 

דיו' בכיוון 'הנכון'.
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המורמים מעם, השבעים", וסגנון זה בא להבהיר שאלו אינם מסוגלים להבין את 'העם'. וישנם עוד 
ביטויים וניסוחים מעין אלו שלא ברור שהיה בהם צורך.

מומלץ לכל המתעניינים ב-'חצר האחורית' של פסקי הדין, וכמובן, לכל מי שמתעניין באחד מפסקי 

הדין המפורסמים שאותם מנתח הספר.  
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