
 

   עמ'   6     

                                           הצדק.ההבנה וקצה  על 

 

                 :                                                                                                                     מדינהמהי ומי היא 

        משותפת חוקתית.               המתגוררים בטריטוריה ספציפית על פי סמכות חברה של בני אדם מדינה 

                                                                   . )מ דין נה( , , מחוקק ועצמאיתושביה נתונים לשלטון מרכזיארץ אשר 

                                                                                                                                                                                                                                       מושלת באומהה גאוגרפית בעלת גבולות מוגדרים משפטית,  , שלטוניתישות ריבונית

בה נבחרים מנהיגים המחוקקים וקובעים מה טוב לנו ואיך נמנע  כלל אוכלוסיית התושבים בארץ, 

                                                 מעצמינו מלגרום נזק אנושי, סביבתי וכלכלי למשק המשותף של כולנו.

                                                                                                                                החוק :

החוק  הוא סרגל מדידה שקבע אמות מידת התנהגותיות על ידי נבחרי העם כדי למנוע אנרכיה 

 והיעדר נורמות.                                                                   

                                                                              , " איש הישר בעיניו יעשה " ) שופטים כ"א ( 

                                                                                                 האומנם ?

                                                                                                                               הוא : החוק

ברמת סבירות  הוראה רשמית מחייבת המנוסחת בכתב באופן משפטי, אחיד וברור, נוסחה חברתית ו

                                                                                                     המקובלת על העם  ומחייבת  את כלל התושבים במדינה.

                                                      (.תהילים פרק קמ"ח פסוק ו  )  חוק נתן ולא יעבור"לעד לעולם ויעמידם  "

    מקרא.עוד מהמיתוס בעל ערך מוסף, חוק מוחלט 

                                                                                                                                               חוק

         .                                                                                   אחד ויחיד שפועל בכל המציאותהוא 

                                                                                  א קיום החוק של אהבת האדם בטבע ובמדע.ו ה  פעולותיו ופריסותיו, חוקיותו, מהותו

                                                                                                                                        החוק

                     פועל כמו מחשב, מחשב שאינך יודע מה לעשות עמו הוא ג'אנק, אך אם הייתה לומד 

  את שפת המחשב, ניסים היו קורים, כאשר תבין זאת תוכל ליצור שינויים עצומים.

                                                                                                                                                    החוק

                                                                                                                                             המשפט בית הוא ומפרשו  סדר לעשות נועד

.                                                                                            המציאות בכל שפועל ויחיד אחד הוא

                                                     הוא:                                            ופריסותיו  פעולותיו, חוקיותו, מהותו

 .        ובמדע בטבע האדם אהבת של  החוק קיום

 



 

         

                                                                    

                                                                                                                                        החוק

                         לומד הייתה אם אך, אנק'ג הוא עמו לעשות מה יודע שאינך  מחשב, מחשב כמו פועל

 .עצומים שינויים ליצור תוכל זאת תבין  כאשר, וריםק היו  ניסים, המחשב שפת את

 ". עונש  של איום ידי על המגובה  הריבון מצוות הוא החוק"

                                                           חוק                                                                                          

 וניתן התושבים כלל את וברור מחייב אחיד משפטי באופן,  בכתב מנוסח, מחייבת רשמית הוראה הוא

                                                                                                                 .                         לאכיפה

                                                                            .במדינה השלטון  במערכת המחוקק הגוף ידי על נחקקים חוקים

                   .                                                ורווחתו הציבור שלום על ולהגן לשמור מנת על

 המדינה את לנהל יוכלו השלטון שמוסדות שלטון, כדי-החברה  יחסי ואת בחברה החיים את להסדיר

 . מיטבית בצורה

                                                           בחוק                                                                                       

 . האזרח  וזכויות חובות וכן הפרט להתנהגות בנוגע והיתרים איסורים מפורטים

 

 

                                                                                                                           הוא החוק

     .לחוק לציית חייב אדם כל. אישיים-בין ויחסים כללים, התנהגות לדפוסי מחייבת משפטית נורמה

                                                                   אין איש מעל החוק ואין חסין מפניו"                                             כי  " 

                                                                                                                                              הפרת החוק

אי קיום חובה מוסרית שלצידה היבטי ענישה על פי רמת ההפרה הנקבעת על ידי מפרשי החוק / בית 

 פשע, עבריינות או  חטא. -המשפט,  ובהתאם ל דרגת  חומרת ההפרה ומעמדה כ

 

                                                                                                                                              המשפט

                                                                                                                           .                                                                                                        החוק את מפרש 

                                                              פרשנות החוק הוא הבנת המציאות.                                      

                                                                                              .בעיקר כאשר למעשינו יש השפעה ,חוק לא אמר מה היא החובהבמקום שה

                                  המשפט הוא כלי לשינוי חברתי.                                                                          

                     המשפט ינסה לבחון את הצודק, המזיד והשוגג  ועל פיו יכריע.                                                                      

                              פרשנות הפוסק בהתאם לנסיבות.                                                               

                                       לא תמיד הצודק זוכה, כי בית המשפט עושה משפט וכי יש הרבה "לקונות" 

                                                   חסר ופגמים  בחוק והיסוד שעליו מבוססת הכרעת הדין קרוי   ) חסר בדין (

 ".  "טעם הפסק

      



 

 

,  אחרות משפט בשיטות משפטיים כתחומים שמקובלים בהלכה התחומים את  "המשפט העברי כולל

                                                                                                  .עונשין" ודיני  קניין דיני, נזיקין דיני כמו

                                                                                            . "יתרה לנשמה שאף  ויש , לנשמה הוא זקוק המשפט מערכת של "גופה

 העל בעקרון שיסודן, שונות ערכיות נורמות של ובצלמן בדמותם המשפט  למערכת תמצא זו נשמה

 . "והטוב הישר עשיית של

ואין להפריד  .(Religious)" דתיות " והלכות( Judicial" )משפטיות" הלכות בין להבחין יש  לדעתו

 ביניהם כיוון שהם חוקים הנוגעים לתחומים המהווים חלק מחיינו. 

                  (. למשפט ישראל פרס החתן( 1993– 1977) העליון ש "בימ שופט, למשפטים פרופסור אלון מנחם)

                             .שרירותית"  הינה כזו וחלוקה, דתיות והלכות משפטיות הלכות בין להפריד ניתן "לא

 (. 2003 - 1997 בשנים העליון המשפט בית שופט, למשפטים פרופסור  ֶאְנֶגָלְרד )יצחק

                                                                                                                  קוגניציה שיפוטית

                                       ם מודעים לתוצאות איזוני החשיבה הרמה שבהם, עת שהם דנים :                                                                      האם השופטי

 ביד ימין  את החרב וביד שמאל את כפות המאזניים לשקילת הדין.  

                                                                   " ייקוב הדין את ההר "                                                      

               דוגמאות :                                                                                                                    

בלבד    21%מהנאשמים בעבירות שיכרות להבדיל מעמיתו שהרשיע   97%אחד הרשיע שופט 

                       מתוכם.                                                                                                                       

מהנאשמים בלבד בעוד   52%יקוח  קצין מבחן על   שופט ספציפי אחר נהג להטיל מאסר מותנה ופ

מהנאשמים בלבד.                                                                                                       4עמיתו נהג כך לגבי % 

                                           אלה משקפים את אישיותו וערכיו השונים של כל שופט.                               

)פרופסור כרמי: מאמר: "המעורבות של תהליכים תת הכרתיים בהליך השיפוטי" מתוך מחקר של 

 אברמסון  בבית  משפט השלום בניו יורק (. 

                    " לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תדהר פני גדול  בצדק תשפוט עמיתך "  

                             ) ויקרא יט (.                                                                                                                

                                     "יעשה צדק ויחרב העולם"                                                                        

 בכל צדק-אי  ומניעת, הצדק הגשמת חשיבות את להמחיש  כדי בה שיש  יומין  עתיקת משפטית )אמירה

 מחיר(.  אין לקפח עני אל מול עשיר העומד לדין. 

                                                                                  .החוץ מן בהשפעות שופט של תלותו על

                                                                                                      . החוץ מן להשפעה ניתן אינו  מלאכתו את היודע ששופט, האומרים שופטים יש "

                                          קיימת,                                                             תמיד הסכנה ואולם

 

 



 

                                                                                                                               ראשית:

הלב.                                                                         מאונס אלא  מרצון לא , מודע בתת אלא במודע לא ושפעשי

                                           ושנית:                                                                                                    

  זאת וגם, ההיפך את ויפסוק אחורנית יטה, עליו להשפיע האפשרות וחוסר תלותו אי את להפגין שכדי

 ". הצדק אל בזיקה דווקא לאו

  השופט  של רוחו ובמצבי בתכונותיו תלוי הנאשם של דינו שגזר בכך העוול על

  שופט לפני שיובא לו גורם מזלו-ביש  כן, לדין ולעמוד להיתפס לו גרם הנאשם של הביש  שמזלו כשם"

                                                                                                                    , מקל שופט לפני ולא מחמיר

                                                                                            , סבלן שופט  לפני ולא רגזן שופט לפני

                                                                                                         . זריז שופט  לפני  ולא עצל שופט לפני

                                                                                                 , תהקרימינולוגיו וגישתו  שופט

 . וסלידותיו  שופט אהדתו

                                     ובריאותם.                                                     רוחם-שבמצב שוני עוד מתווסף השופטים שבתכונות השוני אל

,  בבטנו או בראשו חש   וכשהוא, עליו טובה רוחו,  בטוב מרגיש  שהשופט ששעה הוא הדברים מטבע

                                                                                                                    . עליו רעה רוחו

                                                                                                                           . להחמיר עלול, מודאג או מרוגז או, חולה שופט ; להקל עשוי, עליו טובה שרוחו, מאושר שופט

                                                                        . ונסערת מוטרדת ופעם ונוחה זחוחה דעתו פעם

  רואה כאילו',  זעם בחמת' דינם-גזרי תוך אל נכנסים השופטים של רוח בימצ כי, אמריקני שופט אמר

 .                            שלו ובצרותיו בשמחותיו, בפניו העומד נאשם לשתף, רשאי או, חייב השופט עצמו

 כאילו, מתודעתם אותה שמדחים או, זו ומוכחת פשוטה עובדה המכחישים יש  עצמם השופטים בין רק

 . ודם בשר הם שופטים שגם הוא כמוס סוד

 משפט-בית שום  לא יישאר אלא שאז  בדין, מלשרת עצמו שיפסול מוטב, במיטבו חש  אינו אם שופט

 .  אחד יום אפילו כנו על

                                                                             . הצדק לעיוות במסווה הזמנים בכל ששימשו , כלשהו מוסרי תוכן בעלי, רבים מושגים יש 

                                                                                                                  , נעשו עוולות כמה

, שלום, חירות, אמת, ביטחון, שלטון, סדר של בתחפושת, דיוק ליתר, או בלבוש , עוותו משפטים כמה

                                                                             . וכהנה כהנה דועו, הבורא עבודת, לאומי אינטרס, משמעת, חינוך, דמוקרטיה

    ,                    ברוממותו  ומתהדרים, ועליונותו וחיוניותו אותו מנפחים, הללו מהמושגים אחד נוטלים

                             . עילאי צדק ושל  גדולה מצווה של ואצטלא  צורה מיד לובש  בגדרו שיכניסו דבר עוולה כל, ואז

  פה כדבעי, שיש  מפותח צדק-חוש  בעל שהוא שופט מעיני השופט, בייחוד  מעיני נעלם לא רוב פי-על

                                                                                                                                          עוול. או עיוות

 מצפונו את צדק, מרגיע-האי  על הוא מחפה כאלה נשגבים במושגים הרועש  השימוש  ידי-על אבל

                                                                                              צדקו.                     חוש  את ומרדים

                                    . פסיקתו של והכרחיותה מוסריותה על לגייס שיוכל השכנוע להט בכל יגן  הוא, כן משעשה

  צדק אלא אינו בוודאי, נשגבה כה למטרה ונפסק שנעשה שמה להתרשם עשוי הרחב הציבור גם

    .צרוף



               

                 

 טובה חלקה כל לאכול העלולה, ומידבקת היא חולה רעה, טובה למטרה אפילו, הצדק "... עיוות

 ..". במשפט

 "נתון וגם נתון בידי בית המשפט מטבע ברייתו למנוע עוול להסיר עושק ולעשות צדק". 

  פרקליט העליון, המשפט בית לנשיא לממשלה משנה המשפטי המשפטים, היועץ הכהן שר)חיים 

 (. 1911 –  2002המדינה 

                                                                                                                    האקטיביזם השיפוטי

יוזם שינוי, מתקדם, מתחדש ומשתפר לעבר שלמות המשפט שגישתו היא שבית  הפרוגרסיבי  הינו 

קר ומפרש לחוק וכן נוקט המשפט אינו צריך להצטמצם רק בתפקיד של פה למחוקק כי אם גם כמב

                                           עמדה תוך שמירה על החוק.                                                                         

                       בפרשנותם על פי המונח  הוא  יבש והשופטים מרטיבים אותו החוק :  במילים אחרות

  ."האדם הסביר" או  על פי תפיסת עולמם

ים ָגַבר"                                                                                                                   " כל ְדַאלִּ

זוכה.                                                                                                       –משפט בארמית : מי שבידו הכוח 

 (. א דף לד עמ' במסכת בבא בתר תלמוד הבבלי(

                           :                                                                                                   הצדק 

                                                                                                  לצדק ערך עליון שיש לו מקום של כבוד בתודעתנו.                                                                                 

                                                       .  אמת מידה  של יושר, אמת, היגיון וכשרות מוסרית יות הוא מידת 

                                                                                                   הצדק הוא יחסי והאמת נקברת בערפל

                     עיניים (. עטופת היוונית הצדק  אלת - )תמיס

ְשַפט ַתֶטה לֹא" יבֹו ֶאְבֹיְנָך מִּ )שמות כג' ו' ט'(                                                                                                       "ְברִּ

                                                                                                                                                                             הראשון בריבו" )משלי יח' יז'(  "צדיק 

ל א "ְוָדָ֕ ֹֹ֥ ר ל " ֶתְהַדַּ֖ יֽבֹוֹ֥ )שמות כג'  .והלא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר דל הוא אזכה בו אכבד – ְברִּ

                                                                                     ג'(                                                                 

 , כ (.                                                                         "צדק  צדק תרדוף למען תחיה". ) דברים, שופטים טז

משפטים אלה מתייחסים לכך שאין לנהוג משוא פנים או העדפת בני האדם על פי קריטריונים אנוכיים  

                                                      או מתחשבים, כולם שווים בפני החוק,                                                        

ובשום אופן אין המטרה   בין אם מאן דהו ממעמד גבוה עשיר ומקושר ובין אם הוא דל או עשיר

                           מקדשת את האמצעים. 

                                                                                                        לחברו, אדם לעולם לא נגיע לבית המשפט אם נקפיד על מוסריות ודרך ארץ בין

 סדרי משנה(.  6בין האדם למקום,  ובין האדם לבורא עולם.  ) 

                     :                                                                                                       מוניםטיפים למ

על מנת למזער את הסיכוי לחשיפה מפני תביעות משפטיות על הממונה למגן את עצמו  בשני מישורי  

 : האחריות המוטלת עליו  בתפקיד  האזרחית והפלילית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99


                                                                          

                                                                                                                                                 האזרחיבהיבט 

                                                                                                                                             וי  בפוליסת הביטוח שתהה קורלטיבית ותואמת לסיכונים בתפקידו.     לדאוג לקו העליון של השיפיש 

                                                                                                                                  בהיבט הפלילי

בלבד, כי מולך תתייצב פרקליטות  חזקה    5ל %   , הסיכוי  לנצח במשפט נוטהלוטה בערפלה

תשעה מילון  ומבוצרת כחומת הכותל עטופה במעטפה ירוקה מהשולח  "מדינת ישראל "  )בשם 

לך תזיז את החומה  עם המשפחה המצומצמת שלך בליווי   המכותב בכתב אישום. ....  נגד( תושבים 

גם אם במאזן  ,ן הזדמנויות לחמלה או לצדקעורך דין שישיל את עורך כדי שמישהו יפתח עבורך חלו

 חייך היתרונות והמעשים הטובים עולים על אלה שיצר הרע  בחר עבורך.                             

                                                                                                                         : התשובה היא

הכן מבעוד מועד את הסולם והחבל על מנת שתוכל לטפס  חזרה   ," לפני שאתה נופל לבור חשוך

                                                                                                                                 " ארבטוח ומולמקום   בבטחה

לשואל או  ככל שעבודתך תהה יסודית מתועדת מנומקת ומדווחת, לא יהיו שאלות פתוחות  ,על כן

                                                                                                                                                                               או נוכל מתוחכם.    ,טרם החליט האם אתה תמים והגון , לשופט

  על כן אדגיש שיש לתעד את כל שלבי הפעילות בארגון. ,  מונחות באקטיביזם ובתשאולאלה  הגנות

                                                              

             המחבר: יעקב עזרא                                                     .                                                                                                                  

 . והגיהות יו"ר ארגון הממונים על הבטיחות.                                                               

 (  01.09.2022  ) מובא מתוך קטעים מהספר "החיים בצל אי הוודאות" . ייראה אור בקרוב             

                                                                                                                                                                           

 

 


