
 

 

                                                      

  

 

 

              

 

 02-5669245, פקס: 02-6705465/7, טל: 91919, הקריה, ירושלים 3רח' קפלן 

3 Kaplan St. Jerusalem 91919, Tel: +972 (2) 6705465/7, Fax: +972 (2) 5669245 

E-MAIL: MEDIA@IT.PMO.GOV.IL 

     הסברהה מטהראש 
    ויועץ ראש הממשלה לתקשורת

  

 

 

HEAD OF COMMUNICATIONS DIVISION  

AND MEDIA ADVISER TO THE PRIME MINISTER 

 

 

 

ראש הממשלה משרד   
THE PRIME MINISTER'S OFFICE 

 الُحكومة رئيس مکتب
 

 

 ' אדר תשע"בה

28/02/2012 

 נתניהו בטקס חילופי נשיא בית המשפט העליון ראש הממשלה דברי

 

נשיא המדינה שמעון פרס, יו"ר הכנסת ראובן ריבלין; נשיא בית המשפט העליון השופט אשר גרוניס ובני 
יעקב נאמן;  משפחתו, נשיאת בית המשפט העליון היוצאת דורית בייניש, בעלה ובני משפחתה; שר המשפטים

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין; מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו; נגיד בנק ישראל סטנלי פישר; שרים 
וחברי כנסת; כבוד נשיאי בית המשפט העליון לשעבר השופטים אהרון ברק ומאיר שמגר; כבוד שופטי בית 

; חברי הועדה ליון של קנדהשפט העהמשפט העליון בהווה ובעבר; כבוד השופט מוריס פיש; שופט בית המ
 לבחירת שופטים; שגרירים; אורחים יקרים וקהל נכבד. 

 

נשיאנו הזכיר את משה רבנו, את עשרת הדברות ואת העובדה שצ'רצ'יל חשב שלא שיפרו את החקיקה מאז 
י בפרשת ובוודאי לא התעלו. אני מצטער לומר לכם שלדעתי גם לא שיפרנו את הביורוקרטיה המשפטית מאז, כ

משפטים יתרו הגה רעיון פשוט. הוא אמר: "ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות...", אלה ישפטו את הדברים 
בבית המשפט העליון שלנו עמוס מאוד, הוא שופט הקטנים, ואתה השופט העליון תשפוט את הדברים הגדולים. 

בודה העצומה, לתפקיד, לשליחות כולנו מלאי הערכה לע דה עצומה גם בחשיבותה וגם בהיקפה.עושה עבו
 ולחשיבות של בית המשפט העליון ומערכת המשפט בדמוקרטיה בכלל, אבל בייחוד בדמוקרטיה שלנו. 

 

אנחנו יכולים לקבל אינדיקציה טובה לחשיבות הזאת מהתהפוכות שפוקדות את אזורנו. זה לא דבר של מה בכך, 
ד מעט מאות מיליוני בני אדם סביבנו זוכים להצביע באופן וני בני אדם, אולי עוישבפעם הראשונה עשרות מיל

חופשי ולבחור את מנהיגיהם. היכולת לבחור בבחירות חופשיות חוזרות ונשנות, הוגנות, נקיות וחשאיות את 
הנהגת המדינה זה נדבך יסוד בדמוקרטיה. אני מדגיש דווקא את הבחירות החוזרות ונשנות, כי אסור שהבחירה 

 ונה תהיה הבחירה החופשית האחרונה, ולכן עוד נראה כיצד הדבר הזה מתפתח סביבנו. החופשית הראש

 

אנחנו יכולים רק לאחל להמשך דרך של חופש, חופש אמיתי. הנדבך הזה של בחירות חופשיות הוא נדבך הכרחי 
וזכויות שהן מספיק. חברה דמוקרטית חייבת לשמור על אותן חירויות  של דמוקרטיה, אבל הוא איננו לפעולתה

הכרחיות לקיומם של חיים חופשיים. חירויות כגון חופש המצפון, חופש הביטוי, חופש הדת, הגנה על קניין פרטי, 
הגנה על זכויות העובדים והגנה על אמינותם של חוזים. יש עוד, אבל אלו הדברים היסודיים והם שנותנים את 

 המשמעות לחיים חופשיים. 

 

הללו ניתן לקדם באמצעות גופים רבים: באמצעות פרלמנטים שמחוקקים חוקים טובים, את החירויות והזכויות 
באמצעות רשויות מבצעות שאוכפות את החוקים הללו, באמצעות תקשורת שחושפת הפרות של החוקים הללו. 

. היה אבל אני טוען, שמעל כל גוף במדינה דמוקרטית, שמגן ושומר על אותן חירויות וזכויות עומד בית המשפט
לרומאים פתגם שבו הם אמרו שלאנשי סגולה יש מעלות רבות אבל אומץ הלב היא הסגולה ששומרת על כל 

 הסגולות האחרות, היא מבטיחה אותן.
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ובכן, בדמוקרטיה ישנם מוסדות רבים שהם חשובים לתפקודה, אבל אני מאמין שמערכת משפט חזקה ועצמאית 
ות האחרים בדמוקרטיה. קל מאוד להבחין בזה. כולנו יודעים שישנם היא זו שמאפשרת את קיומם של כל המוסד

משטרים לא דמוקרטיים שחיברו ואפילו מחברים גם היום חוקות וחוקים מנוסחים לעילא ולעילא. מדברים 
גבוהה על זכויות האדם, אך האם זכויות האדם מכובדות הלכה למעשה באותן מדינות?! התשובה היא לא. -גבוהה

שתראו לי רודנות אחת, חברה לא דמוקרטית אחת שבה קיימת מערכת משפט חזקה ועצמאית! אין אני מבקש 
למעשה, ההבדל  דבר כזה. בכל מקום שבו אין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות.

כת משפט חזקה ועצמאית. בין המדינות שבהן יש זכויות על הנייר לבין מדינות שבהן יש זכויות בפועל, הוא מער
זוהי הסיבה שאני עושה ואמשיך לעשות כל שביכולתי, כדי לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית. זוהי הסיבה 

 שאני מעריך את כל מה שעשית, השופטת בייניש.

 

טוב. תודה וגם מזל  תכנסנו קודם כל כדי לומר לך תודה.כבוד נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש. אנחנו ה
לחשו לי שאת חוגגת היום את יום הולדתך.  הנשיא חשף את העובדה המשמחת הזו. במשך חמש שנים וחצי 
עמדת בגאון בראש משמרתה של הרשות השופטת בישראל. זו הייתה תקופה לא פשוטה. מערכת המשפט ניצבה 

, לא לגבייך ולא לגבי בית יך. ההתקפות הללו לא צלחוילא אחת תחת מתקפה, לא פעם כוונו החצים ישירות אל
המשפט. בית המשפט חזק ויציב. לא נתנו לשום דבר לפגוע בו. רק בחודשים האחרונים גנזתי כל חוק שאיים 
לפגוע בעצמאות המערכת: מהניסיון לקיים שימועים לשופטים בכנסת, דרך הגבלת עתירות לבית המשפט, ועד 

 לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. 

 

אנחנו נוריד  -ך לפעול כך, ובכל פעם שיגיע לשולחני דבר שעלול לפגוע בעצמאות בתי המשפט בישראלאני אמשי
אותו. לאחרונה, אמר נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט שמגר: 'דברים טובים יחזיקו מעמד, שעה 

 ילתם ליפול. תח  -שדברים שאינם טובים סופם ליפול'. על כך אני מבקש להוסיף: דברים שאינם טובים

 

כולנו יודעים שישנו ויכוח סוער לגבי תפקיד בית המשפט בישראל. אני לא מעריך שהוא יעלם. הוא ליווה אותנו 
טבעי לכל חברה דמוקרטית והוא מתקיים בדמוקרטיות הגדולות  של דורית ביניש. זהו ויכוח לא רק בזמן כהונתה

ין דבר הטות את מאזן הכוח לכיוונן. זה קורה בכל מקום ואביותר, בהן זרועות שונות של הממשל מנסות תדיר ל
אבל הוויכוח חייב להיתחם בתוך גבולות ראויים. גבולות שבהם אדם יכול לא  בלתי לגיטימי בוויכוח הזה.

להסכים עם פסק הדין, אבל הוא חייב לציית לו. גבולות בהם ביקורת על החלטה של בית המשפט לעולם לא 
צם הלגיטימציה של בית המשפט ושל שלטון החוק. גבולות שבהם מתקפות אישיות על משמשת כערעור על ע

 שופטים הן תמיד מחוץ לכללי המשחק.

 

מודדות כל הממשלות הדמוקרטיות. בכך ישראל מציאת האיזון ההולם בין זרועות הממשל הוא אתגר איתו מת
איננה שונה מארה"ב, או מבריטניה, או ממדינות אירופאיות אחרות, אבל אני מאמין שישראל כן נבדלת. היא 

 נבדלת באתגרים שמולם ניצבים השופטים במציאת האיזון הנכון בין זכויות שמתחרות זו בזו.  

 

אזן מצד אחד בין זכויות הפרט וזכויות המיעוט, לבין הזכות שהיא שנים נדרשים השופטים בישראל ל 63במשך 
זכותה של המדינה להגן על עצמה. אם אמרתי קודם שיש זכות אחת, סגולה אחת שמגינה  –אולי החשובה מכולן 

 על כל היתר, הזכות הזאת מגינה על כל שאר הזכויות. כי בהיעדר המדינה אין זכויות בתוך המדינה. 
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זו משימה קשה מאוד לדמוקרטיה. לדעתי זו מטלה מאוד קשה. בתקופות  ן בין שני הקטבים הללומציאת האיזו
קשות ומאתגרות, תקופות בהן ריחף איום על ביטחון האומה, נקטו חברות דמוקרטיות אחרות בצעדים קיצוניים 

בארה"ב של רוזוולט,  שדחקו את זכויות הפרט לגמרי לשוליים. אנחנו לא נהגנו כך, אבל בארה"ב של לינקולן,
במחנות ההסגר, בצעדים שנקט צ'רצ'יל בבריטניה במלחמת העולם השנייה, נהגו כך. הם עשו זאת בסיוע מערכת 

 המשפט ברוב המקרים, אם לא בכולם. 

 

היום קורה לפעמים דבר אחר. אל מול נגע הטרור ואיומים חדשים על הביטחון הלאומי בחלק מהמדינות האלו, 
לצד השני ומזיזים הצידה את הביטחון הלאומי כאילו אין לו שום חשיבות. זו גם סכנה. לפני מספר  נפרם האיזון

עשורים הזהיר השופט האמריקני רוברט ג'קסון מפני הסכנה בהטיית המאזניים באופן מוגזם לכיוון האחרון 
ה מעשית, הוא יהפוך שתיארתי. הוא אמר שאם בית המשפט לא יתבל את הדוקטרינה היבשה בקורטוב של חוכמ

את מגילת הזכויות, זכויות האזרח האמריקנית, לחוזה התאבדות. נוהגים להזכיר את זה, אבל אני מאמין 
שדווקא לבית המשפט העליון במדינת ישראל יש רקורד שבו הוא יכול להתגאות במציאת האיזון הראוי הזה. 

יא שלצערי אנחנו עתירי ניסיון, בהינתן העובדה אולי הסיבה שאנחנו כל כך טובים במציאת האיזון הנכון, ה
 שמעולם לא זכינו אפילו ליום אחד של שקט ושלווה. 

 

אני מאמין שישראל משמשת מודל לעולם כולו באשר לאופן שבו ניתן לאזן בין הזכויות הללו. מיום הקמתה של 
כויות הפרט תוך שהוא מעניק המדינה, ובשנים האחרונות תחת הנהגתך, השופטת ביניש, בית המשפט הגן על ז

למדינה את האמצעים להגן על עצמה. זה הישג גדול למדינת ישראל, אבל לדעתי זה הישג גדול מאוד לעולם 
העובדה שישראל משמשת מופת, כמעט הייתי אומר "פתרון בית ספר" לבעיה שהיא איננה פשוטה  -הדמוקרטי

 חוכמת השופטים.וששום בית ספר לא פותר אותה, אלא ניסיון החיים ו

 

דורית היקרה, את פרצת דרך כשנתמנית לאישה הראשונה בראשות בית המשפט העליון, את גם הצברית 
הראשונה בתפקיד. אני מכיר את הבית הנפלא שבו גדלת, את הציונות שהנחילו לך הורייך, את הערכים שספגת 

מוק של הקמת בית לעם היהודי. יותר מהם על תרומה למדינה. כנכדה למי שנספו בשואה את מכירה בערך הע
מכל, נהניתי להכיר את האישיות המיוחדת שלך, את החוכמה שלך, התבונה שלך, תבונת השכל ותבונת הלב. 
שכלתנות בצד אנושיות, ובכל שיחה עימך למדתי משהו, והיו לנו לא מעט שיחות. אני חושב שאולי הצלחתי 

שערכתי לאחרונה בבית המשפט העליון, אולי הצלחתי להנחיל לך להנחיל לך דבר שאמרת בביקור המרגש באמת 
עד כמה אני מחויב. אני חושב שהדמוקרטיה הישראלית מחויבת לשמש חומה בצורה לבית המשפט העליון שמגן 

 עליה, לתפיסת העולם העמוקה. והיא  שימשה אותנו בעבר, משמשת אותנו בהווה, ותשמש אותנו בעתיד. 

 

שאת חושבת שהדמוקרטיה שלנו חזקה יותר מכפי שחושבים, ושאת מאמינה בכל ליבך את אמרת לאחרונה 
 שהדמוקרטיה שלנו תישמר, ושגם בית המשפט ישמר. ובכן אני תמים דעים איתך בנושא הזה, גם בנושא הזה. 

 

יך אני מעריך את כל מה שעשית בבית המשפט העליון כדי לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית ואנחנו נמש
לפעול כדי להבטיח שכך יהיה. אנחנו אחראים לכך שלא תהיה שום סכנה לעצמאותו של בית המשפט בישראל. זה 

 ימשך תחת כהונתך, הנשיא החדש.

השופט גרוניס, אני מבקש לברך אותך. אני מאחל לך שתגדיל ותפיץ עוד יותר את להבת הדמוקרטיה. אני יודע  
י להוביל את בית המשפט, מערכת המשפט בישראל בתקופה החשובה הזו. שיש בך את כל המרכיבים הדרושים כד
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בשמי ובשם ממשלת ישראל אני מאחל לך הצלחה. אני מבטיח לך כל סיוע שיידרש. אני בטוח שתחת הנהגתך בית 
אור של חירות, שבו מדינת ישראל וכל אלה שמקדשים -המשפט העליון של ישראל ימשיך להראות בעולם כמגדל

 והחופש יכולים להתגאות בו.  את הצדק

 

 ברכות. 


