היוע המשפטי לממשלה – דברי ימי המחלוקת:
שיחה ע אהר ברק
מראייני :דניאל באוליאל* ויובל

יועז**

היוע המשפטי לממשלה עומד בראש המערכת המשפטית של הרשות
המבצעת ,והוא פקיד הממשלה המשפיע ורב העוצמה ביותר בישראל.
במסגרת תפקידו היוע מקבל ,כדר שגרה ,החלטות משפטיות עקרוניות
המנחות את כלל זרועות הממשל ,וזאת בצד עיסוקו בייעו לחקיקה
ותרומתו לניסוח ולאישור של תזכירי חוק מטע משרדי הממשלה.
היוע מכה ג כראש התביעה הכללית והפרקליטות האזרחית ,אשר
אחראיות שתיה לניהול של עשרות אלפי תיקי משפטיי בשנה ,והוא
ג המייצג את המדינה בעתירות לבג" .יתר על כ ,היוע המשפטי ג
מעורב בהליכי אישור של מינויי בכירי ,ולעיתי הוא מכריע מבחינה
משפטית בשאלות כלכליות כבדותמשקל שמשפיעות על כלל המשק .כל
זאת במסגרת הפעלת סמכויותיו ,המנויות ביותר ממאה וארבעי חוקי
שוני.
ע הגידול הברור בעוצמתו של היוע ,בעיקר בתקופת של מאיר שמגר,
אהר ברק ויצחק זמיר )של זה האחרו על רקע פרשת "קו  ,("300וע
התעצמות המחלוקות המשסעות את הציבוריות הישראלית ,גברה ג
המחלוקת סביב מוסד זה .השאלות העיקריות שבמחלוקת ה הגדרת
תפקידו וסמכויותיו – כלומר היק כוחו – של היוע; ההצעה לפצל את
תפקידיו וליצור פונקציה חדשה ,מקבילה לו ,של ראש התביעה הכללית;
ושאלת גורמי הבקרה המעורבי בפעילותו.
לקראת סיו כהונתו של היוע המשפטי הנוכחי יהודה וינשטיי ,בינואר
 ,2016ועל רקע הליכי האיתור שהחלו למינוי יוע חדש ,ניאות נשיא בית
המשפט העליו )בדימוס( פרופ' אהר ברק לקיי ריאיו מקי בנוגע למוסד
היוע המשפטי לממשלה .ברק זכור כאחד היועצי הבולטי בעיצובו של
_____________________________________

* מרצה בכיר ,הפקולטה למשפטי  ,אוניברסיטת חיפה.
** עורדי ,מרצה ופרש משפטי.

הכותבי מבקשי להודות לד"ר איל סב ,לפרופ' ברק מדינה ולעורכי כתב העת משפט וממשל
על עצותיה המועילות.
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מוסד היוע בתקופת ממשלותיה של רבי ובגי בי השני ,1978–1975
ופסיקתו כשופט עליו וכנשיא ביתהמשפט העליו תרמו תרומה מכרעת
להבנת דברי יסודיי הנוגעי בסמכויותיו של היוע המשפטי.
תוצרי השיחה המרתקת ,ולפרקי הנוקבת ,ע ברק מובאי כא בנוסח
המורחב .הנוסח המקוצר הובא במוס חגיגי לרגל חג הסוכות שהתפרס
בעיתו האר בתארי  30בספטמבר .2015

א .תוקפה של חוות דעת היוע  .ב .פיצול תפקיד היוע  .ג .מנגנוני פיקוח על היוע .
ד .שיקולי בבחירת יוע חדש .ה .היוע כראש התביעה הכללית .ו .אחרית דבר :ברק בראי
עצמו.

א .תוקפה של חוותדעת היוע
ב אוליאל :אני רוצה להתחיל באחת משתי השאלות הפולמוסיות ביותר סביב התפקיד של
היוע המשפטי לממשלה ,והיא שאלת תוקפה של חוותדעתו של היוע .דוח ועדת אגרנט
משנת  1,1962אשר הגדיר לראשונה את מעמדו הפורמלי של מוסד היוע המשפטי לממשלה,
קובע שכאשר ניתנת חוותדעת של היוע ,הממשלה תתייחס אליה "בדרכלל" ,א היא
חופשית לפעול "לפי שיקולדעתה" .לימי התהוותה מה שנית לכנות "דוקטרינת זמיר" ,אשר
הציגה את החלופה הנוהגת כיו ,שלפיה לחוותהדעת של היוע יש תוק מחייב ,תו קביעה
שנוצרה בישראל "מסורת חוקתית" בסוגיה .רות גביזו ,אית לבונטי ואחרי ,לעומת זאת,
סברו ש"דוקטרינת זמיר" נוקשה מדי ,וממילא שללו אותה או את ההצדקה החוקית לה .נזכיר
עוד את הניסיו שלא צלח של שר המשפטי יעקב נאמ ,באוקטובר  ,2009להעביר מתווה
שביקש לקבוע כי היוע יחזיק בסמכויות של הפרקליטות האזרחית א חותהדעת שלו לא
יחייבו את הממשלה 2.השאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אות היא מהו הבסיס החוקתי
לכ שחוותדעתו של היוע המשפטי לממשלה היא מחייבת?
ברק :זה נכו שבדוח ועדת אגרנט הטיפול בהיבט המחייב הוא קצת דומשמעי או
מעומע ,מעורפל .זאת ,משו שאפשר לפרש בדרכי שונות את הקטע בדוח שמתייחס לנושא
זה .למשל ,נניח שהיוע המשפטי בא ואומר" :ת ,הממשלה ,הפרת חוזה ,ואת חייבת בחוזה
הזה" .הממשלה יכולה לבוא ,לפי דעתי ,ולומר" :עשיתי חוזה ,ואיני רשאית להשתחרר ממנו,
א אני רוצה להפר אותו ולשל פיצויי" .כעת ,א הפרת חוזה היא פעולה לא כדי ,אזי
היוע המשפטי אומר זאת ,ואי מה לעשות ,אלא שאיני חושב שזה כ .במילי אחרות,
הממשלה היא שתחליט בעניי החוזה .אומנ ,היא צריכה להביא בחשבו במסגרת שיקוליה
_____________________________________
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את מה שהיוע המשפטי מייע לה ,אבל בסופו של דבר ההחלטה היא שלה .ברוח זו פירשתי
את מה שאמר אגרנט .זה נכו בסיטואציות כאלה .כ הדבר ,למשל ,ג כאשר הממשלה רוצה
לבצע הסגת גבול בניגוד לפקודת הנזיקי .בסיטואציה כזאת היוע המשפטי יכול לומר
לממשלה" :לא ,אינ יכולה לעשות זאת ,זה בניגוד לפקודת הנזיקי; אבל בסדר ,נשל
פיצויי".
יועז :שתי הדוגמאות שנתת עד עכשיו ה מעול המשפט האזרחי.
ברק :נכו ,עול המשפט הפרטי .יש בה איזשהו הד למה שאמר השופט אוליבר ונדל
הולמס ) (Oliver Wendell Holmesמביתהמשפט העליו האמריקאי :מה ה דיני הנזיקי? כל
מה שדיני הנזיקי אומרי ל הוא מתי אתה צרי לשל פיצויי.
יועז :אי פה אסור ומותר? יש פה רק הנחיות מתי צרי לשל למי?
ברק :נכו ,בדיוק .כאשר אנחנו עוברי לתחו המשפט הציבורי ,היוע המשפטי בא
ואומר "אי לכ סמכות" .אז מה נותר לשקול? הרי אי סמכות .זה לא שא ישלמו פיצויי
תהיה סמכות; לא תהיה סמכות .לכ האופ שבו צרי לפרש את דוח ועדת אגרנט הוא בהתא
ל"דוקטרינת זמיר" ,שעליה כתבתי מייד בפסקיהדי הראשוני שלי ,אחרי סיו כהונתי כיוע
משפטי ,מטעמי שאני מניח שנדבר עליה בהמש .מצד אחד ,חוותהדעת של היוע
המשפטי מחייבת את הממשלה ,אבל מצד אחר ,בג" מפקח על פעולותיו של היוע המשפטי.
אני ראיתי שני דברי אלה כקשורי זה לזה .זאת ,משו שבידי היוע המשפטי יש אכ המו
סמכויות ,כוח רב .כידוע ,כוח משחית ,וכוח רב משחית עוד יותר .אז מי יפקח? מי ישמור על
השומר? לא היינו רוצי שהפוליטיקאי ישמרו על השומר ,לא היינו רוצי שהכנסת תשמור
על השומר .היה לי ברור שזה קושי .הייתה אז הלכת שור 3,שאומרת כי על היוע המשפטי
לממשלה יש ביקורת שיפוטית אבל רק בסיטואציות של שיקולי זרי ,של חוסר תולב .אני
מעול לא הסכמתי ע העמדה הזאת ,ג כיוע משפטי לא הסכמתי .לכ ביתהמשפט העליו
שינה אותה וקבע כי די היוע המשפטי לממשלה כדי כל עובד ציבור אחר ,ולכ הוא כפו
לביקורת שיפוטית כמו כל אחד אחר .מדוע הביקורת השיפוטית על כל רשות שלטונית אחרת
היא עלפי כל עילות הבג" ופתאו כאשר מגיעי ליוע המשפטי עילת הביקורת היא רק
חוסר תולב? צריכה להיות אחידות .מוב שבמסגרת השיקול א ההחלטה סבירה או בלתי
סבירה תהיה התחשבות במהותו של הגו .זה חלק מהפסיקה של בג" .יש להתחשב כמוב
בעובדה שזה היוע המשפטי לממשלה.
יועז :ואז מתח ההתערבות מצומצ יותר?
ברק :לא ,לא .בעיניי אלה אות מבחני .ג כאשר ההחלטה היא של ראש הממשלה חלי
המבחני הרגילי ,תו התחשבות במהותו של הגו המחליט לעניי סבירות החלטתו.
יועז :א נסכ נקודה זו ,רק כדי להשלי את הרעיו שאנחנו שומעי עכשיו :בעיני
ההנחיה או הדוקטרינה שאומרת כי הנחיות היוע בתחו המשפטי ה מחייבות נשענת על
העובדה שיש עליו פיקוח בג"צי?
_____________________________________
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ברק :לא הייתי אומר זאת כ ,משו שאני חושב שההנחיות או חותהדעת של היוע
המשפטי צריכות לחייב ג א לא היה פיקוח בג" כלל ,ג א לא היה בג" ,ג א היוע
לא היה שפיט.
ב אוליאל :הבסיס החוקתי ממילא אינו מתקיי רק משו שיש סמכות ליוע המשפטי.
ברק :נכו ,נכו .אני עושה הבחנה בי הדברי .בי שיש פיקוח בג" ובי שאי פיקוח
בג" ,בכל מקרה חוותדעת היוע תחייב ,שכ היא קובעת לממשלה את מסגרת סמכותה .א
הממשלה פועלת בניגוד לחוותדעתו של היוע המשפטי לממשלה ,היא חורגת מסמכותה,
ואת זאת היא אינה רשאית לעשות .מדוח ועדת אגרנט למדנו כי חוותהדעת של היוע
המשפטי אומרת לממשלה מהו הדי .הממשלה אינה יכולה לטעו כי הדי הוא אחר .מכיוו
שכ ,היא חייבת לפעול עלפי הדי .א תרצו ,לא חוותהדעת של היוע מחייבת ,אלא הדי
הוא המחייב ,והיוע המשפטי אומר לממשלה באופ מוסמ מהו הדי .חוותדעת היוע
כפופה כמוב לביקורת שיפוטית .נוס על כ ,היוע המשפטי צרי לדעת מהי המערכת
הנורמטיבית שהוא צרי לפעול עלפיה .הוא צרי לפעול בדיוק עלפי אותה מערכת
נורמטיבית שכל עובד ציבור אחר צרי לפעול לפיה .בכלל ,אני מתנגד לרעיו הזה של עילות
ההתערבות .הא עילות ההתערבות ה מה שמסב פעולה נתונה לחוקית או ללאחוקית? לא,
אי עילות התערבות; יש משפט מנהלי מהותי ,שאומר כי עובד ציבור – לרבות היוע המשפטי
ולרבות ראש הממשלה – צרי לפעול עלפי חובות משפטיות שונות המלוות את סמכותו,
ובכלל זה העדר שיקולי זרי .זו כל התורה כולה .א יש ביקורת שיפוטית ,אזי יש ג
אפשרות לאכו את זה.

אבל עוד לא עניתי ל מה הבסיס לכ שחוות דעת היוע היא מחייבת .ג אני ראיתי את
החולשה שבדוח ועדת אגרנט בעניי זה .אני לא יודע מדוע אגרנט היה צרי לקבוע כפי שקבע,
ולא לומר את מה שאני אמרתי אחר כ.
ב אוליאל :זו מעט הנחת המבוקש ,לא? קל להסביר את מה שתיארת כרפיו פרשני
כביכול בעמדה של דוח ועדת אגרנט בסוגיה ,אבל האי זו הנחת המבוקש מצד?
ברק :אני מסכי שזאת יצירה ישראלית .יש הרבה יצירות ישראליות שאי לה אסמכתאות.
לכ מיהרתי לכתוב את מה שאמרתי לכ בפסקדי .א אתה שואל אותי מהי האסמכתה לכ
שחוותהדעת של היוע היא הקובעת לממשלה באופ מוסמ מהו הדי ,אזי התשובה היא
שהאסמכתה היא פסקהדי של ביתהמשפט העליו .עוצמתו של היוע המשפטי נשענת על
ביתהמשפט העליו ,המפקח עליו.
יועז :הא לממשלה יש זכות להתעל מאותה חוותדעת ייעוצית של היוע או לעקו
אותה ,או שמא ההנחיות בתחו הייעוצי ה הנחיות מחייבות עלפי הדוקטרינה של ברק או של
זמיר?
ברק :עלפי גישתי ,היוע המשפטי לממשלה הוא הפרש המוסמ של הדי מבחינת
הממשלה ,וזו חייבת לנהוג עלפי קביעתו ,באשר היא מחויבת לנהוג עלפי הדי.
ב אוליאל :הא ייתכ שהערתו של דניאל פרידמ על המונח "מסורת חוקתית" שטבע
זמיר ,במה שאנחנו מכני "דוקטרינת זמיר" ,היא ביקורת הנסמכת על בסיס עיוני תק ,שלפיו
בעצ לא הייתה בהכרח מסורת חוקתית כזו?
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ברק :זאת הערה שלו .יכול להיות שהיא נכונה ,יכול להיות שהיא אינה נכונה ,אבל לא זה
מוביל אותנו?
ב אוליאל :לטענה שהבסיס רעוע.
ברק :אני לא חושב שהוא רעוע ,משו שכל המשפט המנהלי – מאיפה הוא בא? כל
המשפט המנהלי הרי לא עוג בחוק .אי חוק סדרי ִמנהל ,למשל .ואי זה כ רק אצלנו ,כמוב.
ההיסטוריה של כל המשפט המנהלי מעניינת מאוד .היא התחילה כפירוש של חוקי .בעבר ,א
חוק קבע סמכות ,פירשת אותו כאומר שבעל הסמכות צרי להפעילה כפו לכללי הצדק
הטבעי.
ב אוליאל :אז למה לא להשתמש בכללי צדק טבעי – אשר ממילא משמשי במשפט
הישראלי עילה להתערבות בג" בפעולת של גופי מנהליי במקרה שהופרו כללי אלה –
ג לביסוס הצדקה )או א מסורת חוקתית( לעניי תוקפה המחייב של חוותדעת היוע?
ברק :אני הול לכיוו הזה ,אבל בדר אחרת .מקורות המשפט או הבסיס של המשפט
המנהלי השתנו ג באנגליה במש הזמ .באנגליה יש עדיי המו ספרות על זה .עד היו ה
מתווכחי על זה .יש כאלה האומרי שהבסיס למשפט המנהלי הוא דוקטרינת ה"אולטרה
וירס" ) ,(ultra viresולעומת רבי אחרי שוללי עמדה זו וטועני כי המשפט המנהלי הוא
התפתחות עצמאית –  .common lawה common lawהתפתח והכיר בכל הכללי האלה.
חולשת של כללי אלה זהה כמוב לחולשה הכללית שיש ל – common lawה$פיפ#ת
לחקיקה .התורה שלי היא שזה "לא זה ולא זה" ,אלא שהבסיס לכל המשפט המנהלי הוא בעצ
החוקה .זהו הבסיס .יש לנו חוקה אחת ,משפט אחד ,וזה הבסיס לכל .החוקה הזאת אומרת שיש
כמה רשויות ,ושהרשויות צריכות לפעול במסגרת הדי כפי שקבעה החוקה .ביתהמשפט יוצר
דוקטרינה של משפט מנהלי שאומר באיזה אופ יש להבי את הסמכויות השלטוניות האלה.
ב אוליאל :לעניי זה הייתי רוצה להמשי בשאלה בדיוק מהנקודה שבה עצרת ,ולהזכיר
את הערותיה של רות גביזו לדוח של ועדת שמגר משנת  4,1998ש היא השתמשה – דווקא
לש תמיכה בדוח – במטפורה של בנימי אקצי על שלושה סוגי של מנעולי :מנעול מהסוג
המשובח ביותר ,אשר יכביד מאוד על המערכת ולא ירתיע פורצי נחושי; המנעול החלש,
אשר ייפר בנקל; והמנעול הסביר או המנעול הממוצע ,אשר יבטיח נעילה טובה בעלות
סבירה .אלא שיש כל מיני מנעולי סבירי ,ולא רק אחד ויחיד .הא נכו ,א כ ,שייתכנו כל
מיני יועצי וכל מיני דרכי להג על שלטו החוק במסגרת החוקתית שאתה מציג?
ברק :אני מניח שכ .אי רק דר אחת .אני מסכי שיש דרכי שונות.
יועז :בתקופתו של נאמ נוסחה טיוטת הצעת חוק לעניי היוע המשפטי לממשלה,
שאוזכרה מוקד יותר 5.בשולי הדברי נזכיר ג שלמעשה היא נוסחה מחו למשרד
_____________________________________

4
5

הוועדה הציבורית לבחינת דרכי המינוי של היוע המשפטי לממשלה ונושאי הקשורי לכהונתו
די וחשבו פרק ח )) (1998להל :דוח ועדת שמגר(.
נאמ ,לעיל ה"ש .2
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המשפטי .הא חקיקה מסוג זה תוכל לגבור על פסיקת ביתהמשפט העליו בנוגע למסורת
החוקתית שהזכרנו?
ברק :שאלה יפה.

ב .פיצול תפקיד היוע
ב אוליאל :תפקיד היוע המשפטי מעורר פולמוס נוקב סביב שאלתיסוד שנייה ,והיא שאלת
פיצולו של תפקיד היוע לראש התביעה הכללית מזה וליוע הממשל הפוליטי מזה .מה
עמדת בנושא? רצינו לשמוע ממ ג בדבר המודל ההשוואתי הראוי בעיני?
ברק :בפתח תשובתי אבקש להתייחס לסוגיית ההשוואה למודלי השוני של Attorney
 Generalבשיטות משפט דומות ממשפחת ה .common lawהמוסד הכי דומה ליוע המשפטי
לממשלה שלנו ,מבחינה פורמלית ,הוא היועצי המשפטיי האירי וההודי .שניה אינ
פוליטיקאי ,לא כל שכ שרי בממשלה .להבדיל מהיוע המשפטי שלנו ,ה Attorney
 Generalהבריטי הוא שר ,וה Attorney Generalהאמריקאי הוא שר המשפטי .באנגליה
ובארצותהברית אי הבחנה בי ה Attorney Generalלשר המשפטי .ג הAttorney General
הקנדי הוא שר .ארווי קוטלר ) (Irwin Cotlerהיה בובזמ ג שר המשפטי הקנדי וג ה
 Attorney Generalהקנדי .ארווי קוטלר היה חבר שלי ,ואני תמיד אמרתי לו שהתרומה הכי
גדולה שלו לשלטו החוק בקנדה תהיה א הוא יציע להפריד בי התפקיד של שר המשפטי
לבי ה .Attorney Generalהוא לא עשה את זה .בהודו המצב הפורמלי הוא כמו אצלנו ,א
נוצר מנהג או מנהג חוקתי שלפיו ע התפטרות הממשלה או ע התמנותה של ממשלה חדשה
ימונה ג  Attorney Generalחדש.
ב אוליאל :והוא נושאדברה של הממשלה המכהנת?
ברק :כ .כעת ,מה שמייחד ומאפיי את הודו הוא שיש לה בחוקה סעי על Attorney
 Generalללא סמכויות תביעה .הוא אינו תובע כללי כלל ,כ שקשה להשוותו למודל הישראלי.
משמעות הדבר היא שה בהודו וה באנגליה קיימת הפרדה בי ה Attorney Generalלבי ראש
התביעה מזה ושר המשפטי מזה .ל Attorney Generalהישראלי יש היסטוריה מיוחדת לו.
הוא תוצר של התפתחות ישראלית מאוד .לסיכו ,אני לא יודע א יש טע גדול בניסיו
להסתמ על מודל ממדינה אחרת ,שכ כל מי שיושווה למודל הישראלי יעיד אי הדברי
יכולי להיות במבנה שונה לגמרי ,ולדעתי לא טוב יותר ,אלא רע יותר.
יועז :כלומר ,יש קושי בהבאת מודל מבחו אל תו המציאות שנוצרה בישראל סביב
תפקיד היוע המשפטי לממשלה ,ובהבנת ההצדקה או ההיגיו הפנימי שיסבירו למה זה נוצר
או למה זה התפתח למקו שאליו זה התפתח?
ברק :נכו .אני חושב שהיינו מגיעי דווקא למודל שלנו .במוב מסוי ,דווקא ההתפתחות
ההיסטורית ,הלאמסודרת ,הביאה בסופו של דבר לאחד המוסדות הכי מענייני והכי טובי
שלנו .אני חושב שיש שני מוסדות כאלה שצמחו מתו ה common lawוהתפתחו אצלנו באופ
עצמאי וטוב :היוע המשפטי לממשלה ובג" .לא צרי לפגוע בסמכויות לא של זה ולא של
זה ,ובוודאי לא לפצל .אציי ג את עמדתו החשובה של מרדכי קרמניצר ,אשר למיטב זכרוני
סבר בהתחלה שיש לפצל את התפקיד א בהמש חזר בו.
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יועז :אני רוצה רגע להישאר בנושא של פיצול משרת היוע .בשני האחרונות מתקיי
באר פולמוס נוקב סביב העניי הזה .יש תומכי ויש מתנגדי .אחת הטענות שהושמעו –
לדעתי ,עלידי מזוז בתקופת כהונתו כיוע משפטי לממשלה – היא שפיצול המשרה יהיה
למעשה פיצול של משרד המשפטי כולו לשתי ממלכות .זאת ,מאחר שא אתה יוצר תפקיד
שמהותו מת ייעו משפטי לרשויות המדינה ,ותפקיד אחר שמהותו ייצוג המדינה בערכאות
ועמידה בראש התביעה הכללית ,אתה יוצר למעשה שתי ממלכות שבמקו לעבוד במשות רק
יריבו על סמכויות עד ק הימי.
ברק :הנקודה האחרונה נכונה .כלומר ,אחת הטענות נגד הפיצול היא שיהיו פה שני
פונקציונרי שבוודאי יהיה חיכו ביניה וה יריבו ו"יעזור הש" .לגבי פיצול משרד
המשפטי ,זו בעיה אחרת .אני ,למשל ,חשבתי בשעתו שצרי בכלל להעביר את תפקיד היוע
המשפטי לממשלה אל משרד ראש הממשלה .א אתה יוע משפטי לממשלה ,אזי שב במקו
שבו הממשלה יושבת ,שב במשרד ראש הממשלה .מהג שאני בשעתו ,בעיקר בתקופת בגי,
נהגתי לשבת ש כל היו וכל הלילה ,אז למה לי שני משרדי כשאני יכול לשבת ש?
נשוב לשאלה א זה רצוי לפצל .אני חושב שזה רע מאוד .אני חושב שזה רע מאוד מכל
מיני סיבות .ראשית ,הנימוקי בעד הפיצול ה נימוקי חלשי .כזו היא ,למשל ,הטענה
שליוע המשפטי אי מספיק זמ למלא את שני תפקידיו .הטיעו שזה מטיל עומס על היוע
המשפטי אינו בגדר שיקול רלוונטי כלל .זה כמו להגיד שיש עומס כבד מדי על ראש הממשלה
ולכ צרי לפצל את התפקיד או להוציא ממנו סמכויות.
ב אוליאל :אבל אולי זה כמו להגיד משהו אחר – אולי זה כמו להגיד שבתפקיד היוע
מובנה מתח קבוע ,ולא מתח מתחל ,ומתח קבוע צרי להפיג משו שהוא פוגע ביעילות.
המתח הקבוע הוא בי המחויבות שלו לרשות ,שהיא הלקוח הראשו ,לבי המחויבות שלו
לשלטו החוק ,שהוא הלקוח השני ,ואולי ג בי שתי המחויבויות הללו לבי המצפו שלו.
האי זה מתח משולש שכאשר הוא נעשה קבוע ,דווקא יש מקו להפיג אותו ,להבדיל ממתח
שאינו קבוע?
ברק :הלקוח של היוע המשפטי הוא שלטו החוק .הלקוח שלו הוא לא ראש הממשלה;
הלקוח שלו הוא מדינתישראל.
ב אוליאל :מדובר פה בשני לקוחות ,לא? זה ג שלטו החוק וג הרשות.
ברק :לא .אותו לקוח ,זה לקוח אחד .בעבר אמרתי שזה לא מוצלח שהמשרה מתויגת
כ"יוע משפטי לממשלה" ,ושהיה ראוי לקרוא לו "פרקליט המדינה" ,ולפרקליט המדינה
למצוא ש אחר כלשהו.
ב אוליאל :ממילא כבר אמרנו שהוא לא מייע ,כי א מחייב .כלומר ,הש בעייתי ג
מבחינה לשונית.
ברק :נכו ,נכו .אני ,בעת כהונתי כיוע ,חשבתי שהלקוח שלי הוא המדינה .לכ ,כאשר
ישבתי בישיבות הממשלה ,לא ראיתי שו מתח ענייני מובנה ,שכ לא ישבתי ע הלקוח,
ישבתי ע השרי .הלקוח שלי היה בחו ,המחויבות שלי הייתה החוצה .מוב שעשויה להיות
בעיה אישית א אתה נעשה חבר של השרי והול לברמצוות ולחתונות שלה ,ואז יהיה
קשה ל אחר כ לקבל החלטה לתבוע .אבל זה תלוי ביוע המשפטי; אני לא הלכתי לשו בר
מצווה ,לשו חתונה ,ולא היה לי שו קושי להגיד שצרי לתבוע את ראש הממשלה.
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יועז :התחלת לנמק מדוע לא רצוי לפצל את תפקיד היוע.
ברק :התחלתי בשלילת הטיעוני בעד .אני חושב שהנימוקי האלה – שאומרי שזו
מעמסה גדולה מדי על נושאמשרה אחד או שזה מכניס את היוע המשפטי לקונפליקט כזה או
אחר – אינ משכנעי .א הוא יהיה רק יוע משפטי ,הוא לא יהיה בקונפליקט? וא הוא יהיה
רק פרקליט מדינה ,הוא לא יהיה בקונפליקט? הרי ג אז יכול להיות שיזמינו אותו לחתונות.
הנימוק החיובי נגד הפיצול הוא שעוצמתו של התפקיד מבוססת על אחדותה של המשרה או
מניחה אותה .א נפצל את התפקיד ,מה שיקרה הוא שהיוע המשפטי לממשלה ייהפ ליוע
משפטי של משרד ראש הממשלה ,מבלי שתהיה סנקציה פלילית א פועלי בניגוד להנחייתו.
יועז :זאת בדיוק הטענה של המתנגדי .טענת היא שהשרי מוצאי את עצמ נאלצי
להתיישר עלפי המלצותיו ,חוותדעתו ,ייעוצו או הנחיותיו של היוע המשפטי לממשלה,
מהטע שה פוחדי שמא ייפתח לה תיק.
ברק :לא זה הטע שאמור להדרי אות ,אלא זה שהיוע המשפטי לממשלה בא ואומר
עברה פלילית .זה מה שהוא אומר לה .לכ אסור
שזה אסור .ולא רק שזה אסור ,זה ג מהווה ֵ
לה לעשות את זה.
יועז :א זה אסור זה פשוט אסור?
עברה פלילית ,אלא הפרת חוזה או עוולה ,אזי הטיעו
ברק :א זה אסור וזה לא מהווה ֵ
שאני מדבר עליו עכשיו אינו חל .אני מדבר על אות מצבי – וה רבי מאוד – שבה
הממשלה רוצה לפעול אבל הפעולה הזאת אסורה ויש לה היבט פלילי.
ב אוליאל :נחזור שוב למודל של ארצותהברית שהזכרת מוקד יותר .ש המלצה או
חוותדעת ,מחייבת ככל שתהיה ,אינה מל#וה סנקציה של פתיחת הלי פלילי .באיזו מידה
המודל האמריקאי ,החשוב ,הוא מרכזי ג למסקנת שלפיה אינ מכיר מודל שדומה לגרסה
הישראלית של תפקיד היוע המשפטי?
ברק :ארצותהברית היא אכ עול אחר לגמרי ,משו שבארצותהברית הנשיא הוא
שאחראי לפי החוקה ליישו החוקי .לכ אילו בא אחיו של הנשיא קנדי ,בובי קנדי ,ואומר
לנשיא "אני  ,Attorney Generalואני אומר ל ,הנשיא ,אתה לא יכול לבצע את זה" ,היה הנשיא
משיבו" :סליחה ,מי אתה? אני אחראי לזה עלפי החוקה" .ה Attorney Generalהאמריקאי
הוא ראש תביעה כללית פוליטית.

ג .מנגנוני פיקוח על היוע
ב אוליאל :אני רוצה לחזור ,ברשות ,לעניי בג" בהקשר של פיקוחו על היוע .הא אפשר
לטעו ,כביקורת על התערבות בג" ,שהגברת כוחו הפיקוחי של בג" עלולה לייצר תמרי
שלילי – שאנחנו קצת מתעלמי ממנו – לאייצירת של מנגנוני בקרה או פיקוח אינהרנטיי
רבי יותר לתו תפקיד היוע? הא לא רצוי שחלק מהאחריות הפיקוחית הזאת תהא ג
אינהרנטית לתפקיד היוע המשפטי?
ברק :אני לא אומר שלא צרי להוסי .אבל עד שיוצאת חוותדעת ,עד שמתקבלת החלטה,
יש המו גורמי שמעורבי .זה מנגנו של ,ולכ יש פיקוח של המנגנו הזה .היוע המשפטי
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אינו יכול לבוא ולומר" :אני אסגור את התיק לפלוני" .למה לסגור את התיק לפלוני? יושבי
עשרה סוגרי תיקי ושואלי את היוע" :מה השיקול של כאשר אתה סוגר את התיק?" היוע
אינו אומר "משו שפלוני חבר שלי"; הוא אינו אומר את זה ,אבל זה יעלה מייד .משכ,
הביקורת הפנימית על היוע המשפטי היא אדירה .יש כמה וכמה משני ליוע ,וכל אחד הוא
מבקר של היוע המשפטי לממשלה ושומר עליו מכל צד.
ב אוליאל :אבל בעיקר לנוכח החברה השסועה במדינתנו ,הא לא היה ראוי שיהיו לנו
יותר מנגנוני פנימיי תחיקתיי ,כלומר ,לא רק מנגנוני של שיקולדעת ,יושרה ואיכות
אינטלקטואלית המוגדרי "פנימיי" ,אלא מנגנוני תחיקתיי פוזיטיביי שיאפשרו ליוע
המשפטי להיות שקו יותר ,שיטתי יותר ,מוכר יותר לציבור?
ברק :כ ,בבקשה ,אני מאוד בעד.
ב אוליאל... :ושהוא והכרעותיו יהיו צפויי יותר לציבור לעומת המצב שבו ג בג"
מצידו מתערב בשיקולדעתו של היוע המשפטי חדשות לבקרי – בעיקר ביחס למשמעותה
של הנוסחה המעורפלת של "עניי לציבור" בניהול הליכי פליליי – באופ שהוא לצניני
בעיני רבי? נזכיר בהקשר זה ג את הלכת גנור בפרשת ויסות מניות הבנקי והחלטת בג"
ש לפסול את החלטתו של היוע חריש לא להעמיד לדי את מנהלי הבנקי על חלק
בפרשה 6.מה עמדת?
ברק :אני לא אומר ,חלילה וחס ,שמכיוו שיש כיו ביקורת שיפוטית על היוע המשפטי,
אי צור בביקורות אחרות .אני מודע לקשיי ולכשלי ולהיק האפשרי של הביקורת
השיפוטית על היוע המשפטי לממשלה .כל זה ברור ,ולכ רצוי מאוד שיהיו ג ביקורות
אחרות .אבל צרי לוודא שהביקורות האלה יהיו אפקטיביות ,מחד גיסא ,אבל לא יובילו בסופו
של יו למעורבות של גורמי נוספי ,מאיד גיסא .כ ,למשל ,אני בעד שמבקר המדינה
יבקר את היוע המשפטי לממשלה.
יועז :על קבלת החלטות קונקרטיות בתיקי ספציפיי או באופ מערכתי?
ברק :ראה ,מהי ביקורתו של מבקר המדינה? הביקורת שלו היא הסדר הטוב ,טוהר המידות
ויתר המבחני כיוצא בה .בבקשה ,שיבקר .אלא שאיננו רוצי להפו את מבקר המדינה
ליוע המשפטי לממשלה .ג איננו רוצי לומר מה שהשופטת מרי בפורת רצתה לומר
כמבקרת המדינה ,קרי ,שכאשר יש התנגשות בי חוותהדעת של מבקר המדינה לחוותהדעת
של היוע המשפטי ,חוותהדעת של מבקר המדינה גוברת .זה לא נכו.
יועז :הייתי רוצה לגשת מכיוו אחר אל השאלה הזו ביחס למנגנוני הפיקוח התחיקתיי
לעומת אלה שנכנה ה"לאפורמליי" .לדברי ,עשרה עוזרי של היוע עשויי להידרש
להחלטה א לסגור תיק א לאו ,והיוע אינו יכול לעשות כראות עיניו – הוא צרי לנמק.
המנגנו הזה הוא מנגנו לאפורמלי; הוא נסמ על היושרה של האנשי שנמצאי במשרד
המשפטי ומנהלי איזושהי בקרה בדבר האופ התקי של קבלת ההחלטה.
ברק :נכו.
_____________________________________
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יועז :הא מנסיונ כיוע משפטי לממשלה ,וג אחר כ בהביט מבג" אל לשכת היוע
המשפטי לממשלה ,אתה יכול להיות סמו ובטוח באמת שאותה יושרה שאנחנו סומכי עליה
של אנשי המנגנו היא יושרה שעומדת בפגעיה של סערות היויו? האי מדי פע איזו רוח
שפלה שמנמיכה את הראשי וגורמת לאנשי להביט לכיוו אחר?
ברק :תיאורטית זה יכול לקרות .הא זה קרה בפועל? איני יודע .הייתי יוע משפטי
לממשלה ,וראה מי היו האנשי שסבבו אותי :הפרקליט ב – איזו רוח! המשנה שלי היה
חשי – איזו רוח! ישבו ש יהודית קרפ ,אילה פרוקצ'יה – על מה אנחנו מדברי? בכוונה
בחרתי אנשי שיוכלו לעמוד ולהג .אבל זה יכול לקרות .באופ תיאורטי נית ְל ַמנות לאט
לאט ִמשני כאלה או פרקליטי ופרקליטי מחוז כאלה ש...
יועז :מביני את רוח התקופה?
ברק :כ ,יכול מאוד להיות .אבל כנגד החשש הזה ,של הבנת רוח התקופה ,כל מנגנו
שתיצור התקופה – זו תהיה התוצאה שלו .כ שלא צרי לשפו את התינוק ע המי .לכ
ייתכנו שיטות שונות של בקרה על החלטות היוע המשפטי .ברוח זו הוק אומבודסמ
לפרקליטי .אני לא רואה שו סיבה שהוא לא יהיה כזה ג ביחס להחלטות היוע המשפטי
לממשלה.
יועז :אבל במנגנו הוא כפו ליוע המשפטי לממשלה.
ברק :אז צרי להוציא אותו מכפיפותו ליוע המשפטי לממשלה .יש ג נציבות תלונות
הציבור על שופטי.
ב אוליאל :בקושי יש הסכמה בקרב הפרקליטי להשארת נציבות הביקורת על מער
התביעה על מכונה ,ואתה מציע להרחיב?
ברק :איני שות לאיההסכמה הזאת.
יועז :היוזמה להקמת נציבות הביקורת על הפרקליטות באה מכיוונ של פוליטיקאי
שהואשמו בפלילי וחיפשו איזושהי דר לייצר מנגנו שיהווה חרב מעל ראש של
הפרקליטי שמייצגי את המדינה בהליכי נגד .היה לה אינטרס שהגו הזה יכלול בתוכו
ביקורת ג על תיקי שבה הסמכות היא של היוע המשפטי לממשלה .בסופו של דבר ק גו
שיש לו סמכות על כל התיקי האחרי ,אבל לא על תיקי היוע.
ברק :אותה בעיה התעוררה ע האומבודסמ לשופטי .אני הצעתי את האומבודסמ
לשופטי ,הרעיו לא בא מהכנסת .אני לא התנגדתי לאומבודסמ.
יועז :הסברה המקובלת היא שהיוזמה לאומבודסמ באה מפסקהדי בעניי יצחק 7,כלומר,
אותה פסיקה של ביתהמשפט שלפיה כללי האתיקה של שמגר אינ מחייבי.
ברק :לא ,לא .הפסיקה של ביתהמשפט שכללי האתיקה אינ מחייבי הביאה לידי כ
שמייד הקמתי ועדה שהכינה כללי אתיקה לשופטי ,והיא סיימה את עבודתה.
יועז :ועדת חשי?
_____________________________________
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ברק :אכ ,ועדת חשי .א כ ,יש לנו כיו כללי אתיקה של שופטי ,כ שזה בכלל לא
שיי .אלא שאני הרגשתי שיש צור באומבודסמ לשופטי משו שבאמת היו שופטי
שהתנהגו באופ לאראוי – צעקו על עדי ,צעקו על קהל וכדומה – וחשוב מאוד שיהיה
אומבודסמ כזה .אלא מאי ,אני הצעתי אז שהאומבודסמ הזה יוק עלפי הנחיה פנימית של
שר המשפטי או נשיא ביתהמשפט העליו ,ונראה אי זה פועל .א "וירא כי טוב" ,נמשי
במתכונת הזו ,וא לא – נל לחקיקה .בדיוק בדר הזו הקימו את נציבות תלונות הציבור על
פרקליטי .אלא שאז שמע על כ חברהכנסת פריצקי ומייד הגיש הצעת חוק ,ואני קראתי
ושאלתי אותו :למה? מה קרה? כ נוצר הרוש שאני התנגדתי .אני לא התנגדתי .אני חושב
שביקורות פנימיות על תפקוד היוע המשפטי לממשלה ה חשובות ,ה טובות.
ב אוליאל :מבחינה היסטורית ,הא אי בסיס לטענה שהיה רפיו בשיתוהפעולה של
היועצי המשפטיי לדורותיה ע הרעיו של הוספת מנגנוני בקרה פנימיי?
ברק :אילו באו אליי כיוע משפטי לממשלה בבקשה להקמת מנגנוני בקרה ,לרבות
אומבודסמ ליוע המשפטי ,תשובתי הייתה "בבקשה ,אי לי מה להסתיר" .תמיד כשקיימנו
ישיבות ע עוזרי חדשי ,הייתי לוקח את המגירה ,שול אותה ואומר" :את רואי – אצלי
אי לי מגירות ,אי לי קניפלע .הכל על השולח .הכל מונח על השולח".
ב אוליאל :אי מכפלות וכיסי בבגדו של הכה הגדול.
ברק :אי ,אי ,אי .בדיוק ככה .אבל צרי לבנות את זה בצורה זהירה מאוד .דר אגב,
כאשר יהיו מנגנוני כאלה ,מטבע הדברי הדבר ג יקטי את הצור בפנייה לבג" .זה מה
שנקרא "מיצוי הליכי" :פנו למנגנוני אלה ,וראו כיצד הדברי מסתדרי .ע זאת ,איני
חושב שמנגנוני בקרה פנימיי צריכי לבוא עלחשבו הביקורת השיפוטית.
ב אוליאל :טענה נוספת היא שכאשר אתה מטיל את מלוא כובד האחריות לביצור שלטו
החוק על היוע ,כפי שג הציעה ועדת שמגר באחד מחמשת התפקידי שהיא רואה במוסד
היוע 8,הדבר מייצר תמרי שלילי לממשלה עצמה לפקח על שלטו החוק .הא השרי לא
עלולי להיות מתומרצי להיות "ראש קט" בכל הנוגע בביצור שלטו החוק? חשש דומה
הביעה רות גביזו במסמ הערותיה לדוח ועדת שמגר9.
ברק :אני לא חושב שזה מוביל ל"ראש קט" .לשר יש השיקולי הפוליטיי שלו ,וה
"ראש גדול" ,ולא "ראש קט" .על כל פני ,חשוב מאוד שהיועצי המשפטיי ֵידעו מה
תפקיד .ה לא המנהלי של המשרדי הממשלתיי .ה צריכי להבי מה הגזרה שלה –
הגזרה שלה היא רק לקבוע את הגבולות .אני חוזר לדוגמה מ המשפט הפרטי שבה התחלתי:
ת למשרד הבינוי להחליט שהוא רוצה להפר את החוזי ,ת לו; סליחה ,ת לו לעשות חוזי
אחרי .את ל דוגמה נוספת :באה ממשלת בגי והחליטה שכחלק ממסע הבחירות היא תבטל
את איסור החזקת מטבע חו בידי אזרחי ישראלי.
יועז :כדי שלא תהיה פרשת חשבו דולרי שנייה.
_____________________________________
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ברק :נכו .ואז בא שר האוצר במסגרת הרפורמה התקציבית והציע לבטל את תקנות ההגנה
)כספי( ,ואני התנגדתי לזה .אז באתי לממשלה ,שר האוצר אמר מה שרצה ,ואני הצגתי את
הנימוקי שלי .לא אמרתי שאסור ,אמרתי רק שאני חושב שלנוכח הניסיו המשפטי לא רצוי
לבטל את תקנות ההגנה )כספי( ,שכ הדבר עלול להביא לידי בריחת מטבע שלא יהיה אפשר
למנוע אותה ,וכ מניתי עוד כמה שיקולי ענייניי .הצעתי שתקנות ההגנה )כספי( יישארו,
אבל שבמסגרת התקנות יינת היתר כללי .על רקע זה אמרתי לממשלה שהיא יכולה לעשות מה
שהיא רוצה ,אבל שאני חושב שזה לא חכ ולא נכו לעשות זאת .אני לא חושב שקיבלו את
דעתי .זו דוגמה שממחישה כיצד נשמרת לממשלה האפשרות להחליט כרצונה במסגרת גבולות
הגזרה .זה תפקידו של היוע המשפטי ,ואני לא הייתי בוחר לתפקיד זה אד שחושב שהוא
יודע הכל .שופט אנגלי אחד בש ג'ורג' ג'סל ) ,(George Jesselשכיה כנשיא המחלקה
האזרחית בביתהמשפט לערעורי )"שומר המגילות" –  ,(Master of the Rollsאמר בשעתו:
” .“I may be wrong, and often am, but I never doubtעמדתי היא“I may be wrong, and often :
” .am, but I always doubtלא הייתי רוצה יוע משפטי או שופט שחושבי שה יודעי הכל.

ד .שיקולי בבחירת יוע חדש
יועז :אנחנו נמצאי עכשיו בתקופה של ערב מינויו של יוע משפטי חדש לממשלה ,ואשמח
לשמוע את דעת לגבי השאלה מה צריכי להיות השיקולי של ועדת האיתור או של הממשל
בבוא לחפש יוע משפטי חדש לממשלה – איפה מחפשי? איפה נכו לחפש? איזה מער
של כישורי מ הראוי להדגיש?
ברק :במוב מסוי מה שהחוק דורש זו כשירות של שופט לביתהמשפט העליו כנקודת
המוצא – לא נקודת הסו ,אלא נקודת המוצא .כלומר ,הוא צרי להיות מישהו שאפשר למנותו
לשופט של ביתהמשפט העליו ,כלומר ,שיש לו את התפיסה הרחבה.
ב אוליאל :כישורי לשופט עליו לא כעניי פורמלי ,אלא כעניי מהותי?
ברק :נכו ,כעניי מהותי.
ב אוליאל :בקיאות משפטית ,יושר אינטלקטואלי ויושר אישי ה חשובי פחות או
חשובי יותר מס הכישורי הפורמליי? או שמא לא ברור כיצד יש לתעד את שני סוגי
הכישורי מכוח חוק בתיהמשפט?10
ברק :אני מסכי לסיפא .אי פה גור אחד שהוא קריטי .לכ העובדה שהמועמד אינו מכיר
משפט פלילי אינה מפריעה לי .הוא ילמד .במקרה שלי ,עד שמינו אותי לא הכרתי משפט
פלילי .אז למדתי.
יועז :ג מני מזוז.
ברק :ג משה בזאב ,לזכרוני ,לא הכיר משפט פלילי .ג יעקב שפירא לא הכיר .למיטב
ידיעתי ,היועצי המשפטיי היחידי שהכירו את כל הענפי היו חיי כה ומאיר שמגר .מה
_____________________________________
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שצרי הוא שיהיו למועמד הכלי ללמוד ,ושתהיה לו -רי/ה רחבה .כנקודת מוצא ,יוע צרי
להיות בעל כשירות מהותית לכה בביתהמשפט העליו כפי שאני רואה כשירות זו ,כלומר,
בעל תפיסה רחבה של משפט ,של שיפוט ,של חברה .הוא צרי להבי את המורכבות של
המבנה החוקתי שלנו .בהיבט המקצועי חשוב הרבה יותר שהוא יכיר משפט חוקתיציבורי
מאשר משפט פלילי .אבל ג כא ,עניי ההכרה של משפט חוקתיציבורי אינה חיונית ,יהיו
עלידו אנשי שיכירו .כאשר וינשטיי נבחר ,טלפנתי אליו ואמרתי לו "תשמע ,אני אשמח
לעמוד לרשות ולתת ל עצה טובה" ,והוא אכ הזמי אותי כמה פעמי לתת לו עצה טובה.
אחת העצות שנתתי לו הייתה שיהיה עלידו צוות מקצועי" .סמו עליה ,ה לא יכשילו אות.
ה יודעי יותר טוב ממ .אל תהיה חכ מה".
יועז :וזה היית אומר ג לאד שמ#נה לתפקיד היוע מתו המערכת עצמה? א הוא בשר
מבשרה?
ברק :כ ,אותו דבר .זאת ,משו שג א הוא בשר מבשרה ,הוא עדיי מכיר גזרה צרה
מאוד ,והתפקיד של היוע המשפטי הוא תפקיד אדיר .בשני הרבות שבה הייתי שופט בבית
המשפט העליו ,וג כנשיא ,אמרתי שאני מוכ לחזור להיות יוע משפטי לממשלה ,מייד.
יועז :אתה ג התבטאת ואמרת שלשופט עליו יש הרבה פחות כוח מאשר ליוע המשפטי.
ברק :זה ברור .זה תפקיד כלכ גדול שבאמת רואה את התמונה הכוללת .אני אגב הייתי
נגד הרעיו שהיוע המשפטי לממשלה יהיה ג יוע משפטי של הכנסת .כאשר הייתי יוע
משפטי לממשלה ,לפני שנוצר התפקיד של היוע המשפטי לכנסת ,לחצתי על ישראל ישעיהו,
שהיה אז יושבראש הכנסת" :תעשו לכ יוע משפטי" .ישעיהו השיב לי" :אי אנחנו יכולי
לסמו על יוע משפטי שיחסר לו ההדר של היוע המשפטי לממשלה?" התשובה שלי הייתה:
"א הוא יהיה טוב ,יהיה לו ההדר הזה" .ואני שמח שקיי הפיצול הזה .ואכ יש ליוע
המשפטי לכנסת הדר כנדרש .היוע המשפטי לממשלה הוא היוע המשפטי לממשלה .הוא
פרקליט המדינה בענייני מסוימי ,לא בענייני אחרי.
ב אוליאל :מה עמדת ביחס להשתתפותו של היוע המשפטי בישיבות ממשלה? הסוגיה
הזאת זכתה בהתייחסות בעבר.

ברק :זה דבר שולי לגמרי .זה דבר של מה בכ .זה לא צרי להשפיע בכלל .באופ עקרוני
זה לא טוב שיוע משפטי לממשלה יושב בכל הישיבות ,הוא לא צרי לשבת בכל הישיבות .ג
שו יוע משפטי אינו רוצה לשבת בישיבות ,משו שלשבת בכל הישיבות פירושו שלפחות
יו בשבוע הול לאיבוד .אני ,בממשלת רבי ,לא ישבתי בכל הישיבות .כאשר היה צור ,היו
מטלפני אליי ואומרי" :תשמע ,יש ישיבת ממשלה )או ישיבת ועדת שרי( ,תבוא" .אבל לא
ישבתי בכל הישיבות ,ובאמת אי צור בזה .לא שזה נורא ,אבל אי צור בזה.
יועז :אבל הבדיקה או הבחינה של כל ההחלטות והצעות ההחלטה שמגיעות לישיבות
הממשלה – אותו תהלי רוטיני שמתקיי במשרד המשפטי לקראת כל ישיבת ממשלה – זה
בסדר?
ברק :בסדר גמור .שולחי את הנושאי וצרי לעבור על זה ,לראות א זה בסדר .ג
מכיני את היוע המשפטי לקראת הדברי האלה .מה שקרה הוא שכאשר בגי עלה לשלטו,
הוא לא היה לפני כ שר ע תיק ,הוא היה שר בלי תיק .ראש ממשלה הוא בוודאי לא היה א
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פע ,כ שהוא היה זקוק לעזרה משפטית מאד בעל ניסיו משפטי ,כלומר ,מהיוע המשפטי
לממשלה.
יועז :עזרה באי מנהלי מדינה?
ברק :לא .אי מנהלי מדינה זה משהו שראש הממשלה והממשלה מחליטי ,ולא היוע
המשפטי לממשלה .היוע המשפטי לממשלה – כ לפחות היה בתקופתי כיוע המשפטי של
בגי – מעמיד לרשות הממשלה את האפשרויות החוקתיות והחוקיות שבמסגרת נית לפעול.
את העזרה הזאת אני נתתי לו ,והוא סמ עליי משו שהוא ידע שאני לא מפא"יניק ולא
חירותניק.
ב אוליאל :את ההערה של ביחס לבגי אפשר להעיר ביחס לממשלת הימי בכללותה,
שכאשר עלתה לשלטו לא ידעה אי מנהלי מדינה?

ברק :זה נכו .לכ הוא ביקש ממני" :בוא תבוא ,שב על ידי ועזור לי" .זה התחיל מזה שכל
ההחלטות הפורמליות שהממשלה הגישה לכנסת עברו את הביקורת והניסוחי שלי.
ב אוליאל" :הירושה היחידה הטובה של ממשלת המער" הוא כינה אות...
ברק :היו אז בשעתו ,ע הקמת הממשלה ,ג המו שינויי במשרדי .לבגי היו רעיונות
מג#וני .הוא לא אהב שיש משרד משטרה ,ולכ ביקש לבטלו ,וכ ביקש להעביר סמכויות,
להתייע אי עושי את זה ומי עושה מה .היוע המשפטי עשה את זה" .אהר ,בוא תעשה את
זה ".וכ הוא היה תלוי בי מאודמאוד .בשלב מסוי הוא אמר" :שב בישיבת הממשלה".
אמרתי לו ,אני בעצמי אמרתי לו" :ראש הממשלה ,כשתרצה תזמי אותי ,אי צור בדברי
האלה" .מהג שלאטלאט התחילה הממשלה לעסוק ג במשאומת המדיני ,ואני הייתי
שות למשאומת הזה .אז חלק מהעבודה עשיתי אני.
יועז :א ננסה לשעתק מציאות כזאת לימינואנו ,אתה חושב שהיא יכולה להתקיי? יתרה
מזו ,אתה חושב שזה יהיה תקי א היא תתקיי? הא זה ייחשב תקי כיו א היוע
המשפטי לממשלה יהיה מעורב במשאומת ע סוריה ,לדוגמה ,באותה מידת אינטנסיביות
וריכוז סמכויות?

ברק :על היוע המשפטי לממשלה לא מוטלת שו חובה חוקתית להשתת במשא ומת
כזה ,וזמיר ,למשל ,סירב .הוא אמר "אני לא רוצה להשתת" .אמרתי לו" :יצחק ,אני חושב
שאתה עושה טעות .לא שאתה פועל לא כדי ,אבל זה חבל ,משו שברגע שאתה נמצא ש,
נכנס שיקול מקצועי" .אבל הוא לא רצה בזה ,וג אחרי לא רצו ,ולכ זה לא הסתייע .אני
חושב שזה כבר לא יחזור ,כבר לא יציעו ליוע משפטי כלשהו להיות שות.
ב אוליאל :ביחס לקרטר ,כאשר אמרת ב"עושה הכובעי" של אריאל בנדור וזאב סגל
שהיית רוצה להיות שופט רק בישראל 11,הא קופלה באמירה זו שג הוצע ל עלידי קרטר
להיות שופט בארצותהברית?
_____________________________________
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היוע המשפטי לממשלה – דברי ימי המחלוקת :שיחה ע אהר ברק

ברק :כ ,אבל עשו מזה סמטוחה .הוא לא חשב על זה ברצינות .ראשית ,לא הייתה לו
סמכות כלל ,משו שלא הייתה משרה פנויה .שנית ,אני חושב שהוא ג לא היה יכול להעביר
את זה ,ואני ג לא רציתי את זה .אז הוא אמר את זה בצחוק ,ואני השבתי לו ,ג בצחוק,
"אדוני ,ג א תציע לי ,אני לא אסכי".
הרשו לי לחזור לשאלתהמוצא שלכ בעניי תכונותיו של היוע המשפטי לממשלה.
לדעתי ,כאמור ,חשוב פחות שהוא יהיה מומחה בענ מסוי ,כגו משפט פלילי.
יועז :כיו ליוע המשפטי לממשלה יש סוללה של מומחי פליליי ,את כל הפירמידה
הזאת של הפרקליטות ,ויש לו מחלקת ייעו וחקיקה ,שנהפכה לאימפריה בפני עצמה .יש לו
משנה כלכלי פיסקלי ומשנה ייעוצי ומשנה חקיקתי ,וכ הלאה .כלומר ,יש כיו מנגנו מסודר
מאוד שנות חותדעת.
ברק :נכו ,וזה טוב מאוד .אבל ,למשל ,א את זוכרי ,בממשלת רבי היה עסקביש ע
קבלת מטוסי ה F-15הראשוני שהגיעו לחיל האוויר ,כאשר חלק משרי הממשלה לא הספיקו
לחזור לבית מהטקס לפני כניסת השבת .רבי פיטר את שרי המפד"ל שנמנעו בהצבעה על
הצעת איהאמו שהוגשה בעקבות האירוע ,והוא עצמו התפטר .אחר כ התפטרו שרי המפלגה
הפרוגרסיבית .התעוררה השאלה א ראש הממשלה יכול לעשות כל זאת .אני זוכר את זה כמו
אתמול – ישבנו בחדר הממשלה בכנסת ,שתיעשרה בלילה ,כול מעשני כמו קטרי ,ורבי
שואל אותי" :נו ,זה חוקי או לאחוקי?" נו ,אז מה עוזר כל הפירמידה הזאת?
יועז :כ ,במצב הזה אי ִמשני.


ברק :אי ִמשני ,אתה עומד לבד ,ואתה צרי לתת חוות דעת .נתתי לו חוות דעת ,הוא
פעל עלפיה ,והיא הייתה נכונה .יכולה ג להיות טעות ,כמוב .עצותיי אז היו נכונות במוב זה
ועמדתי אושרה עלידי ביתהמשפט .היה לי ש ויכוח ע רבי כאשר הודעתי
שהוגשו בג"צי ֶ
לו שהבג"צי נגד ממשלתו מתחילי .רבי אז בא אליי ואמר" :אתה תייצג את הממשלה".
השבתי לו" :אני אשקול את זה ,אבל אני חושב שאני לא אעשה את זה בעצמי ,אני אבקש
ממישהו שיודע לעשות את זה טוב ממני".
יועז :להופיע בביתהמשפט?
ברק :להופיע בביתהמשפט" .לא" ,הוא אמר" ,אני מבקש שאתה תעשה את זה" .אמרתי
לו" :סליחה ,אדוני ,אני מחליט מי ְיַיצג את המדינה ,ואני לא רוצה שזה יהיה אני ,שהרי אי לי
ניסיו של הופעה לפני ביתהמשפט העליו" .אמרתי לו" :זה יהיה חשי ,שהוא מופיע המו
בביתהמשפט ,מכיר את הכל מבפני ,וחוותהדעת שאני נתתי לכ מקובלת ג עליו ,והוא
ְיַיצג אתכ" .רבי השיב לי" :לא ,אתה!" אמרתי לו" :סליחה ,אדוני!" בזה נגמרה השיחה.
יועז :לימי ,כאשר היית שופט בביתהמשפט העליו והסתכלת על המדינה באה וטוענת
לפני ,הא קיבלת איזו תובנה נוספת לגבי החשיבות של שאלת המייצג ,מי עומד ומייצג את
המדינה?
ברק :לא ,לא ,מה פתאו .צרי מישהו שיודע את המקצוע הזה .אגב ,ג כיו המקרי
שבה היוע המשפטי מופיע בעצמו מעטי מאוד .אני זוכר שהופיע לפניי פע יוס חריש
המ ֶטריה.
כיוע משפטי באחד התיקי הגדולי .ככלל ,צרי להופיע מישהו שמכיר את ָ
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אבל לא מיצינו את שאלת הכישורי של היוע המשפטי .זה קשור עדיי לתכונות של
השופט ,לחוטהשדרה שלו :היכולת לגבש עמדה ,ולא להיות נתו בלחצי ,למעט הלחצי
הפנימיי ,שה טבעיי; המסירות לתפקיד וההבנה שאתה ממלא פה תפקיד ציבורי עלפי די,
ושאתה פרקליט המדינה.
יועז :ראה ,יש פה קושי ,ואני רוצה להדגי את הקושי באמצעות הדוגמה של מתווה הגז
מימי אלה .הממשלה דנה במהל מורכב מבחינה משפטית ,והיא מל#וה עלידי הייעו
המשפטי לממשלה .השאלה היא בעצ א בעיני ,כאשר יוע משפטי לממשלה נות ליווי
משפטי למהלכי של הממשלה – ג א הדבר נעשה באמצעות המשנה שלו או באמצעות
מישהו אחר שפועל מכוחו – יש אפשרות עיונית לעשות הפרדה ,הבחנה ,בי מקומות שבה
הוא נות חוותדעת בתחו משפטי לבי מקרי שבה הוא רק מביע את דעתו ונות המלצה
בתחו מדיניותי? הא באמת נית לעשות את ההבחנה הזאת?
המ ֶטריה ביחס למתווה הגז .אני יודע אי יוע משפטי צרי
ברק :ראה ,אני לא מכיר את ָ
להתנהג בסיטואציה הזאת .יוע משפטי צרי לבוא לממשלה ולומר" :תראו ,אלה הפרמטרי.
אסור לכ לעשות את זה ואת זה ,שכ הדבר נאסר בחקיקה הרלוונטית ואי לכ סמכות
לעשותו .בתו מתח שיקולהדעת המותר זה שיקול שלכ – א זה יהיה ע אנרג'י ,בלי
אנרג'י ,ע יצחק תשובה ,בלעדיו ,א זה יהיה כפו לפיקוח או לא וכדומה ,כלומר ,כל עוד
את בתו מתח שיקולהדעת" .עוד יוסי היוע ויאמר לה" :אני חושב שזה נכו יותר
לעשות כ ,אבל את תחליטו" .כ יוע משפטי צרי לבוא ולומר .כ ג יוע משפטי של
משרד צרי לבוא ולומר .פה צרי להבי :אתה לא מנהל את המדינה .אתה לא מנהל את
הממשלה .אתה שומר על החומה ,ואתה צרי לדאוג שלא יפרצו אותה .החומה היא הדי .אבל
הדי דווקא משאיר לממשלה המו שיקולדעת .ת לה את שיקולהדעת הזה .כ היוע
המשפטי לממשלה צרי לנהוג .כ ג יוע משפטי של משרד ממשלתי צרי לנהוג .הוא כמו
יוע משפטי לממשלה ,רק בקנהמידה קט יותר .הוא זרוע של היוע המשפטי לממשלה,
והוא מחליט מה צרי לומר לשר .יוע משפטי של משרד ממשלתי צרי לומר לשר" :אלה ה
הגבולות .כא בגבול נגמרת סמכות כשר .אבל בתו הגבולות תעשה מה שאתה רוצה .מכיוו
שיש שיקולדעת רחב ,אתה יכול לקבל החלטה א ,ואפשר ג לקבל החלטה ב .יכול מאוד
להיות שאני במקומ הייתי מקבל דווקא את ב ,אבל א אתה מקבל את א ,זה בסדר גמור ,ואני
אג עלי" .וא תאמר כי בפועל היועצי המשפטיי של המשרדי אינ נוהגי כ ,אצר על
כ .כאשר הייתי יוע משפטי לממשלה ,חינכתי את היועצי המשפטיי של המשרדי ואמרתי
לה" :את לא השר .את רק צריכי לקבוע מה חוקי ומה גבולות הגזרה".
ב אוליאל :חינוכ של יועצי משפטיי של משרדי ממשלה כל אימת שה נוהגי כמעי
מפקחי תוא את הרצוי ג בראי המסורת החוקתית שתיארת .נדמה שכ ה פני הדברי,
בג ֵזרה שווה ,ג ביחס ליוע המשפטי לממשלה עצמו .על רקע זה מהדהדת טענת של גד
ברזילי ודוד נחמיאס ,הטועני כי בישראל ,לעומת דמוקרטיות אחרות ,נוצר מודל פיקוחי אשר

510

משפט וממשל יח תשע"ז

היוע המשפטי לממשלה – דברי ימי המחלוקת :שיחה ע אהר ברק

שונה מהמודל הייעוצי ואשר כולל ג את הסמכות להעמיד לדי 12.הא לא נוצרו כא
מפקחי משפטיי במקו שיהיו יועצי בלבד?
ברק :א זה כ ,אני מסכי .לכ ג לא צרי לשנות את תפקיד היוע המשפטי .כל מה
שצרי הוא לקרוא ליועצי המשפטיי ולחנ אות ,וכ לבחור בקפידה יוע משפטי
לממשלה שיהיה אפוליטי ובעל יושרה ציבורית.
יועז :מה הסכנה הכי גדולה בעיני – או החשש ,א להשתמש במילי מתונות יותר –
בבחירתו של יוע משפטי בלתימתאי?
ברק :החשש הוא שהוא לא יבי שהוא אינו מתאי .במצב כזה הוא לא יית לצוות שלו
לייע לו ,ואז הוא יעשה טעויות .הטעויות יכולות להיות פוליטיות ,אבל יכול להיות שהוא לא
יהיה מתאי ג א הוא אינו פוליטי ,אלא בגלל רעיונות אחרי שיש לו.
יועז :אנחנו הרי יודעי שבמציאות הנוכחית ,כאשר בג" עושה צעדי או מקבל החלטות
שנתפסות בציבור כאקטיביסטיות )ואני יודע שהשאלה "אקטיביז מהו?" היא שאלה נפרדת
לחלוטי( ,מתעוררי מחדש טיעוני ורעיונות לגבי הגבלת כוחו של בג" בדרכי כאלה
ואחרות .הא על רקע המציאות הזאת אתה עדיי חושב שבג" נכו או מוכ לפעולה כל אימת
שיוע משפטי עושה טעות?
ברק :אני חושב שכ .אני מסכי לגמרי למה שדיברנו עליו קוד ,והוא שצרי מוסדות
נוספי .איאפשר להסתפק רק בבג" בדברי האלה .אבל מצד אחר אני חושב שזה יהיה לא
נכו להוציא את בג" ,משו שחשוב מאוד שכל יוע משפטי ֵידע – וכיו כל יוע משפטי
אכ יודע – שבג" עומד מאחורי גבו ומסתכל :מחד גיסא ,הוא נות לו מתח רחב מאוד;
מאיד גיסא ,א הוא חוצה את הגבול ,הוא יקבל את המכה.
יועז :כאשר לפני כמה חודשי פנתה המדינה לביתהמשפט בנושא הריסת בתי דריינו
בביתאל וביקשה לעכב את ביצועו של פסקהדי שהורה על כ ,פנתה הפרקליטות – כלומר,
היוע המשפטי לממשלה באמצעות שלוחיו – אל ביתהמשפט ,והציגה עמדה ,אשר מהדהדת
כנראה בדרגי הפוליטיי ,ולפיה היוע המשפטי מבקש מביתהמשפט לתת מרחב פעולה
רחב ,שמשמעו לא לקיי פסקדי של ביתהמשפט העליו עצמו .עד לש מגיע הייעו
המשפטי ,עד למקו הזה?
ברק :איני רואה שו רע בעמדה כזו .היא נראית לי עמדה לגיטימית .הרי אל תשכח ,הרקע
היה שהעותרי הגישו בקשות להסדרת המבני בביתאל .אל תשכח שבפסקהדי מי שנת את
הצו להמשי היה הנשיא גרוניס ,ואילו השופטת מרי נאור כתבה דעת מיעוט.
יועז :נכו ,ולמרות זאת היא עמדה על קיו דעת הרוב.
ברק :זאת הגד#לה שלה .אני חושב שזה הדבר הגדול .פה את רואי את השופטת
בגדולתה .עמדתה הייתה מנוגדת לעמדת הרוב ,אבל מטע הצו שנית היא מגינה על קיו דעת
הרוב.
_____________________________________

12

גד ברזילי ודוד נחמיאס "היוע המשפטי לממשלה :סמכות ואחריות" )המכו הישראלי
לדמוקרטיה ,ניירעמדה מס' . (1997 ,6
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יועז :אבל אנחנו נמצאי בתחו צר מאוד.
ברק :אכ צר ,צר מאוד.
יועז :זה התחו של סוגיית סופיות הדיו ,ותחו זה מושפע ממידת הנכונ#ת או מידת
הצייתנות של המדינה בקיו פסקידי של ביתהמשפט העליו בתחו הציבורי והמנהלי.
ברק :נכו.
יועז :במישור הזה ,הא אתה חושב שיש מה לשפר? הא יש קושי במידת הציות של
המדינה לפסקידי?
ברק :נשמעת טענה כזאת שלאחרונה ,או בשני האחרונות ,המדינה אינה מקיימת פסקי
די של בג" .אני לא שמעתי ולא ראיתי הוכחה לכ .העובדה שחול זמ עד לביצוע אינה
הוכחה ,זאת פשוט עדות לחוסר יעילות מנהלית; והעובדה שפוני לבקש ארכה רק מראה שלא
מוכני להפר את פסיקת בג" ,שהרי מבקשי ממנו ארכה.
יועז :הרשויות במקרי כאלה נוהגות לפנות יומיי לפני המועד ,כאשר כבר ברור שלא
יעמדו בתאריהיעד שנקבע.
ברק :עדי כ מאשר איציות .עוד לא ראיתי מקרה אחד שבו הממשלה באה ואמרה
"הבג" אמר כ ,אבל אני אנהג אחרת" ,בבחינת הכלבי נבחו א השיירה עוברת .שואלי
אותי :מה יהיה כאשר ראש הממשלה – או מי שזה לא יהיה בראש הרשות המבצעת – יגיד
שצו של בג" אינו חוקי ואי כוונה לקיי אותו? תשובתי :זו מהפכה ,זה פוטש .ומי שיכריע
בפוטש ה הטנקי .א הרמטכ"ל יפקוד לשלוח טנקי להג על ביתהמשפט ,ייגמר העניי
בדר אחת ,וא הוא ישלח את הטנקי להג על הממשלה ,אזי העניי ייגמר בדר אחרת .מה
שנשאר לשופט לעשות א הרמטכ"ל שולח טנקי להג על הממשלה זה להתפטר .לא הגענו
לזה.

ה .היוע כראש התביעה הכללית
ב אוליאל :עד כה התרכזנו בשיחה ,כמעט באופ בלעדי ,בסוגיית הייעו לממשל הפוליטי,
ולא דיברנו כמעט על רשות התביעה הכללית ,שהיא הנדב המרכזי במערכת הענישה
המדינתית .הא דעת נוחה מ האופ שבו היוע המשפטי לממשלה ,בהגדרה הנוכחית של
תפקידו ,מכה כראש התביעה הראשית ,בפרט ביחס לאישי ציבור?
ברק :כ .אני חושב שזה רעיו טוב .המצב הקיי הוא טוב .אני בשעתו השתעשעתי ברעיו
של חקיקה שתקי מוסד של  ,Special Procecutorכדי לתת תשובה לכל מיני טענות.
יועז :מראיתעי?
ברק :כ ,של מראיתעי.
ב אוליאל :זו טענה כבדתמשקל ,היא לא טענה של מהבכ .הא לא מקופל בה שיש
קושי ע מידת השקיפות והשיטתיות ביחס למדיניות ההעמדה לדי של אישי ציבור ,מכהני
בעיקר?
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ברק :אני לא יודע מה הבסיס העובדתי לטענה .לי אי טענה ,כלומר ,אי לי מידע .אבל
מכיוו שיש טענה שמדובר באנשי ציבור ,וה קשורי כלכ לשלטו ,אז כדאי אולי להקי
.Special Prosecutor
ב אוליאל :זו מטרה חשובה .הא הבעת את העמדה הזאת איפשהו בעבר?
ברק :נדמה לי שאפילו הייתה לי שיחה על הנושא הזה ע שרת המשפטי ציפי ליבני .אבל
אני חושב שבסופו של דבר זה אינו רעיו פשוט .קודכל ,בארצותהברית זה לא הצליח.
התובע המיוחד נהפ לפוליטי .הדבר בלט בעיקר ביחסו של ה Special Prosecutorאל הנשיא
קלינטו .מכל מקו ,החוק שהקי את המוסד הזה נחקק לתקופה מסוימת ,ולא ח#דש .איני
חושב שיש איזה רצו לחדש את זה בארצותהברית ,ואצלנו אי צור בזה .מה שהוביל
מבחינה היסטורית ליצירת ה Special Prosecutorבארצותהברית הוא פרשת ווטרגייט .אצלנו
לא היה דבר כזה .אני זוכר שבימי של חשבו הדולרי של רבי אמרתי לעצמי שאצלנו פרשת
ווטרגייט אינה יכולה לקרות.
ב אוליאל :אלא שהתוצאה אצלנו הייתה לכאורה עוצמתית הרבה יותר מהתוצאה בפרשת
ווטרגייט.
ברק :כ .אבל מבחינת העניי שהשוויתי אמרתי שאצלנו לא יהיה ווטרגייט .אצלנו היוע
המשפטי לא ישת פעולה ע ראש הממשלה .אילו שיתפתי פעולה ואמרתי "תשמע ,מכיוו
שזה אתה ,נסגור את התיק" ,אזי לא היה צידוק ליוע המשפטי לממשלה.
יועז :רגע ,אבל אתה משרטט מציאות של שחור ולב – משת פעולה או לא משת פעולה.
יש ג המו תחו אפור באמצע.
ברק :נכו.
יועז :יש ג אפשרות לפתוח בדיקה מקדימה בחשדות פליליי נגד ראש ממשלה ,ואחרי
שלוש שני להחליט לא לפתוח בחקירה ופשוט "להרוג את זה בר#$ת".
ב אוליאל :בתחו של גני האפור יש ג אפשרות לשל כופר ,אלא שבמקרה של רבי,
א הבנו נכו ,סירבת נחרצות לאפשר לו את החלופה הזו.
ברק :נכו ,משו שזה היה בניגוד לכללי .היו אז כללי – שהתקבלו עוד בתקופתו של
היוע המשפטי שמגר בשיתופעולה ע ראש אג מטבע חו באוצר – שלפיה א מדובר
בפחות מ 5,000דולר ,נותני כופר ,אבל א מדובר ביותר מ 5,000דולר ,איאפשר להסתפק
במת כופר .ביחס לרבי ,בתחילה כתבו שמדובר ב 2,000דולר ,אבל אז התברר שזה 20,000
דולר.
יועז :אני חוזר לעניי הזה של שיתוהפעולה .אתה אומר שבישראל אי מצב של שיתו
פעולה ע הממשל במצבי כאלה ,אבל הא ייתכ בכלזאת שיש?
ברק :יכול להיות ,אני לא מכיר את המציאות .את שואלי אותי א האופ שבו היוע
המשפטי מנהל את החקירות נגד אישי ציבור הוא רעיו טוב? אני חושב שצרי להשאיר את
הסמכות בידיו .הא יש כשלי בזה? צרי לעשות מחקר – ייתכ שיש כשלי ,ואז צרי
לתקנ .ייתכ ,כאמור ,שצרי למנות  Special Prosecutorבתו משרד המשפטי שיהיה אחראי
על איזה גו.
יועז :גו ייעודי?
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ברק :גו ייעודי כזה ,אולי ,אני לא חשבתי על זה ,זאת לא ההצעה שלי ,שכ איני סבור
שהרעיו של תובע מיוחד נוסח ארצותהברית הוא רעיו טוב .אני חושב שבסהכל אי פה
בעיה אמיתית ,והיוע המשפטי צרי להיות אחראי על כל התביעות .הוא צרי ,ע זאת ,להיות
מודע כמוב לרגישות העניי ,וא הוא נסמ בייעוצו על כשלי ,אזי זה לא בסדר .לש כ
נועדה ביקורת בג" .צריכה להיות לזה ביקורת בג" .דווקא כא יש לקיי ביקורת בג"צית –
למשל ,מדוע )ביחס לדוגמת לעיל( זה נמש שלוש שני.

ו .אחריתדבר :ברק בראי עצמו
ב אוליאל :הגל ,בכתיבתו על הפילוסופיה של ההיסטוריה ,השתמש במונח "עורמת
ההיסטוריה" כדי לתאר כיצד ההיסטוריה מתעתעת באלה שמנסי לכוו אותה מראש .מ הכלל
אל הפרט – הייתכ שההיסטוריה תעתעה במוב מסוי ג ב כאשר ניסית לכוו למודל שלטו
חוק כהבנת? זאת טענה כמעט קונספירטיבית ,כמוב ,שסוד קסמה הוא שלעול לא נדע מה
מידת נכונותה ,אבל כאשר רצה הגורל ורבי עזב את כהונתו הראשונה כפי שעזב ,הא לא
נוצרה תוצאה היסטורית שבמסגרתה אנחנו חיי כיו עדיי בצילו של השינוי ההגמוני שאירע
ע עליית הימי ב ,1977ועד היו ,במירכאות כפולות ומכופלות ,האליטות המסורתיות
משלמות את המחיר של הדחת רבי וההפלה המונומנטלית של הגמוניית מפא"י בישראל?
ברק :זה צרי לשאול את הסוציולוגי ,אני לא סוציולוג.
ב אוליאל :זה מתכתב חלקית ע מני מאוטנר...13
ברק :שאני לא מסכי איתו בעניי זה.
ב אוליאל :למני מאוטנר יש טענה ,סליחה.
ברק :אני חושב שמני מאוטנר טועה ע הטענה שלו על האליטות .אני מוצא עכשיו בספר
של רו חריס פרקי שוני מההיסטוריה ,וביניה פרק על הנושא הזה 14.ג הוא יוצא נגד
הגישה הזו של מאוטנר .הוא יוצא נגד הטיעו בדבר ירידת הפורמליז ועליית הערכי .זה היה
כל הזמ.

יועז :אתה מתכוו שהערכי שלטו בפסיקת בית המשפט העליו מימיו הראשוני?
ברק :בוודאי! מה זה אל כרבוטלי? 15מה זה "קול הע"?16
ב אוליאל :ראוי להזכיר לעניי זה את טענתו של אריאל בנדור ,במאמרו בכתבהעת
משפט וממשל ,כי זו לא ירידת פורמליז ועליית ערכי ,שהרי היבטי משמעותיי של
מובני ג בעמדותי ,וכ היה תמיד .מה שכ ,אולי היה כא שינוי בערכי17.
פורמליז ְ
_____________________________________

13
14
15
16
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ברק :בסדר ,אוקיי.

ב אוליאל :ולמע איזו דבריי קוד ,מה הקושי הבלתי פתיר בכל מה שמאוטנר טוע?
הקושי הוא שמאוטנר לא עונה ל בשו מקו על השאלה what would have happened in the
? .road not takenאיזה מיתוס צדק היה למדינה אילולא היה לנו ביתמשפט עליו אקטיביסטי
שנלח כ ,בפרט בעבריינות שלטונית? כיצד היינו נראי אילולא הסתיימו פרשות כמו דרעי
או פנחסי בהלכת אמיתי בדבר מת ההיתר מבג" לפיטוריו של סג שר הדתות פנחסי עובר
להגשת כתב האישו נגדו?18
ברק :זה כמו לשאול מה היה קורה אילולא היו התביעות נגד אולמרט והוא היה עושה
שלו ע הפלסטיני .אתה לא יכול לשקול את השיקולי האלה.
ב אוליאל :זה מוב .אלא שבדיוק משו כ מאוטנר מותיר אותנו רק ע חלק אחד של
המשוואה המתקיימת כא ,אשר בעטייה הוא יוצא חוצ נגד אקטיביז שיפוטי .במישור
הערכי ,והוא עיקר הערתי ,בערבו של יו טענתו של מאוטנר אינה מאוזנת כנגד החלופה
שהייתה משתררת אלמלא האקטיביז השיפוטי.
לקראת סיו אני מבקש לשאול אות שאלה מעט אישית .לשאלה זו ,כמו לכל שאלה
אישית ,לא חייבת להיות תשובה .הקריירה של מדהימה והדברי ברורי ,אבל אולי דווקא על
רקע זה מדהימה ,א א פחות ,היא היעלמות באחת מהחיי הציבוריי .אי צרי להסביר
את זה? זו הרי בסופו של דבר בחירה של אד – היית יכול להיעל פחות ,אבל בחרת להיעל;
או שמא אתה חושב שהמילה "להיעל" מחמירה?
ברק :ראש הממשלה הבריטי מייג'ור אמר פע שכאשר המס יורד צרי לרדת מהבמה .זה
פתטי שכאשר המס יורד אנשי חושבי שה עדיי על הבמה .אני חושב שברגע שאד גמר
להיות שופט ,הוא צרי להבי שהוא ירד מהבמה ,וזה פתטי א הוא ממשי להתנהג כאילו
המס לא ירד.
ב אוליאל :שמחת לרדת מהבמה?
ברק :כ ,כ ,שמחתי מאוד .הרי הציעו לי לשנות את החוק ולאפשר את המש הישארותי
בתפקיד.
ב אוליאל :הציעו ל לחזור לנג על הבמה ע המס למעלה או למטה?
ברק :לא ,לפני שהמס ירד .כדי שהגיליוטינה לא תיפול .דובר על הארכת כהונה מגיל 72
לגיל  .75ההצעה באה לא משו שכלכ רצו אותי ,אלא משו שלא רצו את ביניש .מהטע
הזה סירבתי .הייתי בעד להגדיל את מש השני ל ,75אני עדיי בעד זה .אבל לא אדפרסונ.
יועז :זה ג לא אדפרסונ פוזיטיב ,זה אדפרסונ נגטיב.
ברק :אכ ,נגטיב .צריכי ללכת לפי הכללי ,ולא לשחק ע הכללי האלה.
_____________________________________
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אריאל בנדור "הגבולות של השופט ברק )או הא באמת קיי שיקול דעת שיפוטי(" משפט
וממשל ט .(2006) 261
בג"  4267/93אמיתי – אזרחי למע מינהל תקי וטוהר המידות נ' ראש ממשלת ישראל ,פ"ד
מז).(1993) 441 (5
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ב אוליאל :הביקורת הציבורית ,שתפסה ממדי קצת מפחידיִ ,עייפה אות?
ברק :הביקורת הציבורית ִעייפה אותי ,כ .אני זוכר שהחת שלי ,שעשה את התוכנית על
"השופט" ,עליי 19,שאל אותי למה לא הסכמתי שישנו את החוק ואמשי בתפקידי .אז ראשית,
הבאתי את הנימוק שדיברנו עליו – משו שזה היה אדפרסונ .שנית ,השתמשתי בביטוי
"מלאה כוס התרעלה" .אכ ,מלאה כוס התרעלה.
ב אוליאל :זה ביטוי שהמקור ההיסטוריוסופי שלו מיוחס לסוקרטס ,אשר שתה מרצונו
וסירב להימנע מגזרדינו למיתה .הביטוי כנראה חמור הרבה יותר מזה שהתייחסת אליו ,הלא
כ?
ברק :הדוגמה שאני ראיתי לנגד עיניי הייתה הדוגמה של קלאודיוס .ב"אני ,קלאודיוס" יש
קטע נפלא שבו אומרי לו "אל תשתה ,ה שמו ל רעל" ,וקלאודיוס אומר "אני יודע ,אני
יודע" ושותה .אני שתיתי את הרעל וידעתי שיש ש רעל .שתיתי ומספיק.
ב אוליאל :כוונת היא שבסו הייתה זו מעי כרוניקה של מוות ידוע מראש? מי שיוצא
להילח בנמרי סופו שיישרט ,לא?
ברק :כ ,נכו ,נכו .אני מרוצה מהאופ שבו ניהלתי את העניי ע עצמי ,שלא יצאתי
החוצה ,שלא הרביתי להתבטא .אבל זה לא שאני חושב שזה טוב מה שאני עושה .את החברי
שלי עודדתי להתבטא .עודדתי את זמיר להביע עמדות ,עודדתי את חשי ועודדתי את מצא
ואחרי שיכולי לעשות את זה .לא כל אחד יכול לעשות את זה.
יועז :יש לי שאלה ,ונדמה לי שהיא איכשהו מסכמת את השיחה שלנו .כאשר פרשת ,נדמה
לי שבנאו הפרישה או באחד מנאומי הפרישה של דיברת על כ שהמשפט הוא כמו ציפור –
הוא חי ונוש ,והוא ע ,והוא כל הזמ מתקד .בהתא לכ אמרת באחת ההזדמנויות שאתה
המ ַחייב#ת של פסקיהדי של – המורשת של ברק ,כל
מקווה שהחשיבות או הרוש או מידת ְ
פסקיהדי המונומנטליי שניתנו עלידי ובתקופה של – ילכו וייטשטשו ,ילכו ויימחקו ע
השני ,כי זה מה שמעיד למעשה שהמשפט הול ומתקד .ממרחק השני שחלפו מאז ,הא
אתה מתרש שזה אכ המצב? הא המשפט הל והתקד למ אות פסיקות של ברק?
ברק :ראשית ,הדימוי שדיברתי עליו הוא של נשר .כדי שהנשר לא ייפול ,הוא צרי כל
הזמ להתקד .דימוי אחר שנתתי זה שכתיבת פסקידי משולה לכתיבה על קרח שנמס באור
שמש .בכמה פסקידי של ביתהמשפט העליו מזכירי את אגרנט ,את זוסמ ,את שמגר? זה
ברור.
יועז :דווקא עכשיו ,בתקופת נאור ,חוזרי קצת לאגרנט ,ללנדוי.
ברק :יפה ,משו שיש לה חוש היסטורי ,וזה מה שצרי לעשות – להתקשר אל הראשוני.
אני מעול לא התחלתי פסקדי מפסקדי שלי.
_____________________________________
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ב אוליאל :ממדע הביולוגיה אנחנו למדי שאפילו בגזע הע החי רוב התאי ה תאי
מתי...
ברק :כ ,בהחלט .הציפייה משופטי ביתהמשפט החדשי היא כפולה :ראשית ,שלא
יבטלו פסקידי שלי רק משו שה שלי; ושנית ,שלא יימנעו מלבטל פסקדי שלי רק משו
שהוא שלי .זאת העמדה שלי .השאלה היא מה קורה בביתהמשפט העליו עכשיו? נדמה לי
שמוקד מדי להביע עמדה .בסהכל עברו תשע שני ,כ שקשה לדעת מה המגמה.
ב אוליאל :ממעו הציפור של הנשר הזה אתה אופטימי?
ברק :מבחינת ביתהמשפט?
ב אוליאל :כ ,ובאופ צופה פני עתיד?
ברק :אני חושב שכ .א לא יחול שינוי בוועדה למינוי שופטי.
ב אוליאל :הא הנחת היא שלא יחול שינוי?
ברק :כ ,אני לא צופה שינוי בנושא בזמ הקרוב .וכ ,אני אופטימי.
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