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על  משפט,  על  ישראל,  של  נלהב  וחבר  בעולם  הבולטים  מהמשפטנים  דרשוביץ, 
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על החולשה של מערכת המשפט בישראל

  יותר מדי כתבי אישום מוגשים נגד 
אישי ציבור או שמעט מדי אישי 

ציבור מורשעים"

על מותו של המשפט הבינלאומי

  בית הדין הבינלאומי הרס את האמינות 
של המשפט הבינלאומי יותר מכל 

מוסד אחר, חוץ מהאו"ם עצמו"
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לן דרשוביץ פורש. בגיל 75 ולאחר 50 שנה א
שלו  המשרד  הרווארד,  באוניברסיטת 

למש הספר  בית  של  החמישית  ־בקומה 
־פטים נמצא בעיצומן של אריזות קדחת

ניות. את הקירות עוד מעטרים צילומים 
משותפים עם אהרן ברק, תוארי כבוד מאוניברסיטאות 
ישראליות, ספרי תלמוד ומזכרות מהקריירה המשפטית 
באמריקה  המוכרים  המשפטנים  אחד  של  והאקדמית 
ובעולם כולו. ליברלי שדעותיו בנושא ישראל מכעיסות 

אנשי שמאל באקדמיה. חבר אישי של 
יכעיסו  שדעותיו  נתניהו,  בנימין 

חברי כנסת מהליכוד. 

על המשימה שלא הושלמה

  לא הצלחתי לשנות את הדעה 
של אקדמאים על ישראל. זה 

תהליך מתמשך ואני עובד עליו"

"המשפט הבינלאומי 
גוסס". פרופ' דרשוביץ 
באירוע הפרידה שנערך 
לכבודו בהרווארד
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של  הכולל  המצב  את  תופס  אתה  כיצד 
מערכת המשפט הישראלית? מה החוזקות 

האמרי המערכת  לעומת  שלה  ־העיקריות 
קאית?

המש שבתי  היא  העיקרית  ־החוזקה 
ההיבטים  בכל  מעורבים  הישראליים  פט 
יכולים  פלסטינים  הישראלית.  החברה  של 
של  צבאיות  פעולות  נגד  תביעות  להגיש 

המ העמידה  דרישות  אין  בבג"ץ  ־ישראל. 
העליון  המשפט  בבית  שקיימות  כבידות 

־האמריקאי. אתן כמה דוגמאות. בית המש
פט העליון האמריקאי סירב לדון בסיכולים 

להתנק במזל"טים  ובשימוש  ־ממוקדים 
שויות, ובית המשפט העליון הישראלי כתב 
כמובן את הפסיקה המקיפה ביותר בנושא, 
בג"ץ  ברק;  אהרן  של  האחרון  הדין  בפסק 

האמ המשפט  בית  העינויים,  בנושא  ־דן 
בנושאים  בכך.  ולעסוק  לדון  מסרב  ריקאי 
העליון  המשפט  בית  מעורב  אחרים  רבים 
הישראלי ובית המשפט העליון האמריקאי 
כך שהיתרון המרכזי  בהם,  להתערב  מסרב 
של מערכת המשפט בישראל הוא שהעליון 

־הישראלי פולשני יותר, אגרסיבי יותר, ודו
רש ששלטון החוק ייושם בכל ההיבטים של 

החברה הישראלית. 
־יתרון נוסף הוא שהמינויים לעליון היש

האיכויות  על  יותר  הרבה  מבוססים  ראלי 
המי לעומת  המועמדים  של  היכולות  ־ועל 
־נויים במערכת המשפט האמריקאית. המי

מאוד  ומפלגתיים  פוליטיים  אצלנו  נויים 
דמוק רפובליקנים,  ממנים  רפובליקנים  ־- 

ממנים  ליברלים  דמוקרטים,  ממנים  רטים 
כך   - שמרנים  ממנים  שמרנים  ליברלים, 
יותר  הרבה  מפולגים  שלנו  המשפט  שבתי 

הע המשפט  בית  אידאולוגיים.  קווים  ־לפי 
־ליון הישראלי נהג להיות לחלוטין לא־מפ

משתנה  זה  אמנם  ולא־אידאולוגי.  לגתי 
בשנים האחרונות, וזה בלתי נמנע; כשבית 
היומיום  בחיי  ויותר  יותר  מעורב  המשפט 
חשוב  לאזרחים  הישראלים,  האזרחים  של 
אלמנט  נוסף  וכך  לעליון,  מתמנה  מי  יותר 
קרוב  לא  עדיין  זה  המינוי.  לתהליך  פוליטי 

בכלל למצב בארצות הברית. 
ומהן החולשות העיקריות?

הישראלית  המערכת  של  אחד  חיסרון 
בי השופטים  באיכות  עצומה  שונות  ־הוא 

שראל, משופטים מעולים לשופטים לא כל 
מער בכל  נכון  שזה  מניח  אני  טובים.  ־כך 

כות המשפט בעולם, אבל השונות בישראל 
אדירה. זה פחות טוב ממה שצריך להיות. 
ביותר של המ הגדולה  ־לטעמי החולשה 

לאמריקאית  בהשוואה  הישראלית  ערכת 
נגד  מוגשים  אישום  כתבי  מדי  שיותר  היא 

מו ציבור  אישי  מדי  מעט  או  ציבור  ־אישי 
רשעים. במילים אחרות, יש פער גדול מדי 
בין מספר כתבי האישום למספר ההרשעות. 
ואחרים  ליברמן  או  אולמרט  כמו  מקרים 

־שבהם מוגשים כתבי אישום מגיעים למש
פטים ארוכים, ואז מזוכים לגמרי או מזוכים 
צריך  לא  כזה  פער  מההאשמות המרכזיות. 

־להיות. שיעורי הרשעה צריכים להיות למ
יותר  נמוכים  עלה משמונים אחוז. אם הם 

־אפשר להסיק שיותר מדי כתבי אישום מו
ציבור  אישי  מדי  שיותר  או  בטעות  גשים 
מזוכים בטעות. הבעיה הזאת לא התחילה 
היום אלא לפני הרבה שנים. אני טוען את 

הטענה הזאת כבר עשרים שנה. 
מדי  יותר  יש  מערכתית.  הבעיה  לדעתי 
אם  במדיניות.  הבדלים  של  קרימינליזציה 
אתה לא מסכים עם מישהו פוליטית אתה 

קורא לו פושע, וזה עוול גדול. 
הזכרת את המעורבות הגדולה של בג"ץ 

־בחברה הישראלית כיתרון גדול של המע
רכת. רבים תופסים זאת כחיסרון המרכזי 

של מערכת המשפט.
המ הביקורות  ביקורות.  סוגי  שני  ־יש 

לא  אותן  שמשמיע  ומי  הרוב,  הן  זויפות 
־אוהב את הפסיקות ולכן טוען שבג"ץ מעו

רב מדי. אם הפסיקות היו לטעמם, הם היו 
רוצים שבג"ץ יהיה אקטיבי ומעורב יותר. זה 

־טיעון שקרי. אנחנו לא אוהבים את הפסי
־קות אז לא נתלונן עליהן אלא על האקטי

מפי  ריאלית,  היא  השנייה  הביקורת  ביזם. 
שללא  שאומרים  למשפטים  פרופסורים 

המינויים לבית המשפט העליון 
בישראל מבוססים הרבה יותר 
על האיכויות ועל היכולות של 
המועמדים מאשר במערכת 

המשפט האמריקאית. המינויים 
אצלנו בארצות הברית פוליטיים 
ומפלגתיים מאוד, ובתי המשפט 
שלנו מפולגים הרבה יותר לפי 

קווים אידאולוגיים

בית המשפט העליון הישראלי 
נהג להיות לחלוטין לא מפלגתי 

ולא אידאולוגי. אמנם זה 
משתנה בשנים האחרונות, 
וזה בלתי נמנע. לאזרחים 
חשוב יותר מי מתמנה, וכך 

נוסף אלמנט פוליטי לתהליך 
המינוי. זה עדיין לא קרוב 

בכלל למצב בארצות הברית
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־אני לא מסכים איתם. אני חולק על המ
העליון.  המשפט  בית  של  לתפקיד  תנגדים 
לעליון יש תפקיד חשוב ביותר. לא רק בתוך 
עושה  הוא  ישראל  של  כפרקליט  ישראל; 
יותר. כשאני  את המלאכה שלי קלה הרבה 
בכל  לישראל  הקשורים  בנושאים  מתעמת 

־רחבי העולם, אני יכול להצביע על בית המ
הע המשפט  כבית  הישראלי  העליון  ־שפט 

אין מספיק  כיום.  בעולם  ביותר  הטוב  ליון 
הערכה בישראל לעליון כמייצג את ישראל 
בעולם בדרך חיובית מאוד. כשאני מתעמת 

־בנושא ישראל אני תמיד מציב אתגר לירי
בים שלי: תראו לי מדינה אחת בהיסטוריה 
דומים  איומים  עם  העולם שהתמודדה  של 
לאלה של ישראל, ויש לה רקורד טוב יותר 

יותר  גדולה  והערכה  אדם  זכויות  בנושאי 
לשלטון החוק. אף אחד, מעולם, לא הצליח 
לנקוב בשם של מדינה אחרת. זה לא אומר 
ציון  לה  נותן  הייתי  מושלמת.  שישראל 

מקב בעולם  אחרות  מדינות  אבל  ־"טוב". 
מס בלתי  או  בקושי  מספיק  מספיק,  ־לות 

יותר  טוב  להתמודד  מצליחה  ישראל  פיק. 
בזכות  גם  במצבה  שהיו  אחרות  ממדינות 

בית המשפט העליון. 

"העליון שמרני יותר אבל שומר 
על המוניטין הגבוה"

בית  נשיאי  עם  מאוד  מיודד  דרשוביץ 
ודורית  ברק  המשפט העליון לשעבר אהרן 

־ביניש. השניים פתחו את כנס הפרידה שע

קשר לתוצאות, ההחלטות צריכות להתקבל 
יותר בכנסת ופחות בבג"ץ. 

לזכויות  אני חושב שככל שהעניין קשור 
־אדם ולשלטון החוק, בג"ץ צריך לקבל הח

לטות. ההחלטות הטובות ביותר הן כאשר 
בג"ץ פוסק ומשאיר לכנסת את האפשרות 
שבמקרים  רק  החוקים,  את  מחדש  לנסח 
באפשרות  משתמשת  לא  הכנסת  רבים 
הזאת. כך גם לרשות השופטת וגם לרשות 

־המחוקקת יש תפקיד אקטיבי בקבלת החל
טות. אני דוגל ביותר אקטיביזם שיפוטי, כל 

האח המילה  את  לומר  יכולה  הכנסת  ־עוד 
רונה.

זאת לא העמדה של מרבית אנשי הליכוד 
והבית היהודי.

"אני דוגל ביותר אקטיביזם שיפוטי, כל עוד הכנסת יכולה לומר את המילה האחרונה". חיבוק מהחבר אהרן ברק
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ברק  אוקטובר.  בתחילת  הרווארד  לו  רכה 
בה מימיו  דרשוביץ  עם  ידידותו  את  ־ציין 

רווארד, ואז חלק על עמדתו בנוגע לאישור 
־עינויים כאמצעי מניעתי; ביניש הודתה לד

רשוביץ על עמידתו לצד ישראל בעימותים 
ובספרים שכתב, אך גם חלקה על רעיונותיו 
על  המגן  המורעל,  העץ  פרי  לתורת  בנוגע 
נאשמים משימוש בראיות שהושגו בדרכים 

שפגעו בזכויותיהם. 
נהנה  הישראלי  העליון  המשפט  בית 

מיוחד  מסטטוס  השנים  במשך 
לפחות  העולמית,  בזירה 

חלקית בזכות יוקרתו של 
נתפס  כיצד  ברק.  אהרן 
העליון  המשפט  בית 

בעולם כיום?
מכך  חלק  רק  ראשית, 

המוצדקת  מהיוקרה,  נבע 
מאוד, של אהרן ברק. לפני כן 

בזכות  רבה  יוקרה  הייתה 
בזכות  כן  ולפני  שמגר, 
אני  ואגרנט.  כהן  חיים 
את  ללמוד  התחלתי 
בסוף  הישראלי  העליון 

היה  אז  וכבר  ה־60,  שנות 
־לו מוניטין בזכות היושרה, היע

דר משוא הפנים והפסיקה המבריקה. 
אבל  פסיקה,  כל  ולא  שופט  כל  לא 
עליון  משפט  בית  זה  כללי  באופן 

הנשיאה  גם  מאוד.  גבוהה  ברמה 
ביניש שמרה על המוניטין הזה. 

העליון  של  שזוהרו  חשש  יש 
השפעות  בעקבות  יתעמעם 
טרם  אבל  אידאולוגיות, 

ראיתי ראיות לכך. העליון 
שמרני קצת יותר משהיה, 
מהעניין,  חלק  זה  אבל 

היש העליון  ־ולדעתי 
המו על  שומר  ־ראלי 
היושרה  על  ניטין, 
האינטליגציה  ועל 

הגבוהה.

ישראל צריכה לשמור 
על עצמה כמדינה שלא 
מרשה שום צורה של 
גזענות ושום צורה של 
הפליה על בסיס גזעי. 
לא משנה כמה קטנים 
היישובים הקהילתיים, 
ישראל חייבת לשמור על 
מחויבות לשוויון גזעי בכל 
היבט של החיים הציבוריים

"ישראל לא מושלמת, 
אבל היא טובה ממדינות 

אחרות שהיו במצבה". 
דרשוביץ
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מגלה  האמריקאי  העליון  המשפט  בית 
בשנים האחרונות אקטיביות מוגברת. האם 

הוא מושפע מהגישה הישראלית?
משו כמה  על  השפיע  הישראלי  ־העליון 
הע כללי,  באופן  האמריקאי.  העליון  ־פטי 

ליון האמריקאי הוא אוהד נלהב של העליון 
והנשיאה  ברק  בדימוס  הנשיא  הישראלי. 
בעליון  עצומה  להערכה  זכו  ביניש  בדימוס 
הישראלי  לעליון  הייתה  האם  האמריקאי. 

־השפעה ברורה על החלטות שהתקבלו בע
ליון האמריקאי? קשה לומר בוודאות.

את  לפסול  בג"ץ  החלטת  על  דעתך  מה 
להחזיקם  והאפשרות  המסתננים"  "חוק 

במשך שלוש שנים ללא משפט?
להיות  צריך  הזאת.  בהחלטה  תומך  אני 

־משפט. בית המשפט לא אמר למדינת יש
ההגירה  מדיניות  להיות  צריכה  מה  ראל 

־שלה. ישראל נמצאת במצב של מתח תמי
די; מצד אחד היא מדינת מהגרים שמבינה 
השואה,  בגלל  פוליטי  במקלט  הצורך  את 
מקום  בשום  מקלט  נמצא  לא  ליהודים  אז 
ועל  כמדינת מקלט  נוסדה  וישראל  בעולם, 
שצריכים  לאנשים  פתיחות  של  העיקרון 

־מקלט. מהצד השני היא מדינת לאום שמ

תארת את עצמה כמדינת העם היהודי. היא 
צריכה לשמור על המאפיין האתני ולא רוצה 
לראות אותו משתנה על ידי גל הגירה עצום. 
60 אלף מהגרים זה לא מספר זעיר. יש פחד 
מובן. אנחנו רואים מה קורה באירופה, שם 
מדינות שונות מתחרטות על מדיניות הדלת 

הפתוחה למהגרים. 
פוליטית.  החלטה  היא  ההגירה  מדיניות 
בית המשפט צריך להישאר בפריפריה בדיון 
הזה. הוא צריך לקבל החלטות על הזכויות 

אזר אינם  אם  גם  יחידים,  מהגרים  ־של 
ישראל.  של  בטריטוריה  הם  עוד  כל  חים, 
בית המשפט צריך להחליט כיצד לשמור על 
האיזון הנכון, ולדרוש משפט בתוך זמן קצר 

יותר נראה לי האיזון הנכון. 
החלטה מעוררת מחלוקת נוספת הייתה 
בג"ץ  והחלטת  הקבלה  ועדות  חוק  בנושא 

־לאפשר את החוק ולבחון רק מקרים ספ
ציפיים.

על  לשמור  צריכה  שישראל  חושב  אני 
של  צורה  שום  מרשה  שלא  כמדינה  עצמה 
בסיס  על  הפליה  של  צורה  ושום  גזענות 
היישובים  קטנים  כמה  משנה  לא  גזעי. 
על  לשמור  חייבת  ישראל  הקהילתיים, 
מחויבות לשוויון גזעי בכל היבט של החיים 

־הציבוריים. לכל הפחות, בתי המשפט צרי
כים לבחון היטב אם החוק הזה מנוצל בדרך 

גזענית.
אתה נחשב לאחד התומכים הגדולים של 
ולאחד הפרשנים המובילים  הדיבור  חופש 
האמריקאית.  לחוקה  הראשון  התיקון  של 
מה דעתך על חוק הנכבה ועל החלטת בג"ץ 

־שלא להתערב בחוק כל עוד אין מקרה קו
נקרטי?

להיות  צריכה  שהמדינה  מאמין  לא  אני 
אם  גם  כלשהן,  תפיסות  בדיכוי  מעורבת 

הר לשוק  תן  שקריות.  בתפיסות  ־מדובר 
עיונות להחליט.

מעניקים  העליון  המשפט  בתי  נשיאי 
לניהול  זמן  ויותר  יותר  האחרונות  בשנים 
למשך  ובעיקר  שלה,  לביצועים  המערכת, 
שלבי  בישראל  רואים  אנחנו  ההליכים. 
קדם־משפט ארוכים מאוד שאינם מנוהלים 
שמאפשרים  שופטים  זמנים,  לוחות  לפי 
האחרונה,  בדקה  לעיתים  מרובות  דחיות 
כמה  עד  עדויות.  של  רצופה  לא  ושמיעה 

המצב דומה בארצות הברית?
משפטי  לנו  יש  כי  לחלוטין  שונה  המצב 
עדויות  לשמוע  אפשר  אי  ולכן  מושבעים, 
את  להחזיק  אפשר  אי  רצופה.  לא  בצורה 
הדיונים.  שבין  בזמן  נעולים  המושבעים 
הזמן  משך  את  מכווצת  המושבעים  שיטת 
של ההוכחות. קדם־משפט בארצות הברית 
יש  פליליים  רב. בתיקים  זמן  יכול להימשך 

פלי שמשפטים  כך  מהירים,  משפטים  ־לנו 
ליים מוגבלים באורכם. 

הנשיאה בדימוס דורית ביניש עם דיקן הפקולטה למשפטים בהרווארד, מרתה מינו 

ברכה מצולמת ששלח ראש הממשלה נתניהו
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זמן  אורכים  בישראל  משפטיים  הליכים 
המשפט  מערכת  על  לעבוד  צריך  מדי.  רב 

־כדי לעשות אותה פשוטה, יעילה, מתומצ
תת ומהירה יותר. 

מה צריך לעשות לשיפור המערכת?
את  לייעל  לכם  שיעזור  מומחה  תביאו 
לא  וזה  אותה,  לשפר  דרכים  יש  המערכת. 

אמור להיות קשה מדי. 
־במיוחד בתיקים פליליים חוששים השו

פטים להציב גבולות ולוחות זמנים מפחד 
יוצרים  איך  הנאשם.  בזכויות  פגיעה  של 

איזון בעניין הזה?
לה בלי  ספציפיות  תשובות  לתת  ־קשה 
לעכ נכון  מאוד.  מקרוב  המערכת  את  ־כיר 

שיו ההליכים מרווחים מדי. אתה לא רוצה 
השני  לצד  בקיצוניות  תזוז  שהמטוטלת 
ושלנאשמים לא יהיה מספיק זמן להתכונן. 
מובן שצריך לשמור על איזון, אבל כרגע אין 

איזון. ההליכים ארוכים מדי.

או־ג'יי סימפסון והלחישה של נתניהו

־את הפרסום העולמי קנה דרשוביץ בתי
־קים הפליליים שלו. הוא ייצג נאשמים מפו

זרקורים  אור  עם  במשפטים  מאוד  רסמים 
תקשורתי וציבורי בוהק, והתמחה בחילוצם 

דר את  שהזניק  הלקוח  אבודים.  ־ממצבים 
האריסטו היה  הציבורית  לתודעה  ־שוביץ 

שסיפור  בולאו,  פון  קלאוס  האירופי  קרט 
הפרסים  עטור  לסרט  הפך  בערעור  זיכויו 
"תהפוכות הגורל". שער ה"ניו יורק פוסט" 
שבו טוען דרשוביץ לחפותו של הרוזן עדיין 
ייצג את מיה  מעטר את המשרד שלו. הוא 
שרנסקי  נתן  על  הגן  אלן,  וודי  נגד  פארו 

מעו והיה  המועצות,  בברית  משפט  ־בבתי 
על  בוש  ג'ורג'  נגד  גור  אל  של  בערעור  רב 
)הוא מכנה את  ב־2000  תוצאות הבחירות 
ביותר  המושחתת  "ההחלטה  אז  הפסיקה 

־בהיסטוריה של בית המשפט העליון האמ
ריקאי"(. עוד ברשימה נמצאים מייק טייסון, 

־ג'וליאן אסאנג' מייסד ויקיליקס, הקלינטו
נים וכמובן או־ג'יי סימפסון. 

באוטוביוגרפיה שהוציא לאחרונה מספר 

ג'וני קוקרן  דרשוביץ כי כשהסנגור הראשי 
נעמד לשאת את נאום הסיכום, רכנה אליו 
התובעת ולחשה לו "כשאתה מדבר, תזכור 
שאני לא לובשת תחתונים". הוא מספר גם 
לאחר  לביתו  אותו  הזמין  נתניהו  שבנימין 
"יש  הממשלה.  לראשות  לראשונה  שנבחר 

־משהו שאני חייב לשאול אותך", אמר נת
בשאלה  דעת  לחוות  ציפה  דרשוביץ  ניהו. 
נתניהו  אבל  כלשהי,  משפטית  או  מדינית 
כרך את זרועו סביב כתפו ולחש באוזנו, "אז 
או־ג'יי עשה את זה?". דרשוביץ הופתע אך 
ענה במהירות, "אדוני ראש הממשלה, האם 

לישראל יש נשק גרעיני?".
בוא נדבר על מערכת המשפט הפלילית. 
הגדולים  והאתגרים  החסרונות  הם  מה 

ביותר שלה?
הפלילי  החוק  אובר־קרימינליזציה.  יש 
צריך להישמר רק לפשעים החמורים ביותר. 
דה־קרימינליזציה  לעשות  צריכים  אנחנו 
של נושאים רבים שנחשבים היום פליליים. 

־זאת בעיה חמורה הרבה יותר בארצות הב
ביותר  יש מספר האסירים הגדול  לנו  רית; 
בעולם, לנו יש גזרי הדין המחמירים ביותר 

־על עבירות סמים קלות. המערכת הישרא
לית טובה יותר, וגם היא יכולה להשתפר.

חרי ביקורת  מותחים  בישראל  ־רבים 
פה על השימוש בעסקות טיעון ועל אחוז 

ההרשעה הגבוה.
שבה  במדינה  לחיות  רוצים  לא  אנחנו 
נגד  מוגשים  אישום  כתבי  של  גדול  שיעור 
או  איראן  להיות  יכולה  זאת  חפים מפשע. 
סין, זאת לא יכולה להיות ישראל או ארצות 
האישום  כתב  הגשת  על  ההחלטה  הברית. 
את  להפריד  המרכזית  הדרך  להיות  צריכה 
רוצים  אנחנו  מפשע.  מהחפים  האשמים 
בפשעים  יואשמו  לא  שאנשים  להבטיח 
שיעורי  מכריעות.  נגדם  הראיות  אם  אלא 

ההרשעות צריכים להיות גבוהים. 
־אני מתנגד לאופן השימוש בעסקות טי

עון, בעיקר בארצות הברית. אנחנו גורמים 
כפירה  על  מדי  גבוה  מחיר  לשלם  לאנשים 
באשמה. לא צריך להיות פער דרמטי בגזר 

יש פער גדול מדי בין מספר 
כתבי האישום נגד אישי ציבור 
למספר ההרשעות. מקרים 

כמו אולמרט או ליברמן 
מגיעים למשפטים ארוכים ואז 
הם מזוכים לגמרי או מזוכים 
מההאשמות המרכזיות. פער 

כזה לא צריך להיות

הליכים משפטיים בישראל 
אורכים זמן רב מדי. צריך 

לעבוד על מערכת המשפט 
כדי לעשות אותה פשוטה, 
יעילה, מתומצתת ומהירה 
יותר. תביאו מומחה שיעזור 
לכם לייעל את המערכת. זה 

לא אמור להיות קשה מדי
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ומור באשמה  שכופרים  אנשים  בין  ־הדין 
־שעים ובין אנשים שמסכימים לעסקת טי
־עון. הסיבה לשיעור הגבוה של עסקות טי

אומרים  אנחנו  משפטית.  סחיטה  היא  עון 
ותורשעו  באשמה  תכפרו  אם  לנאשמים, 
זה  וכמה.  פי כמה  נכפיל את העונש שלכם 
שהוא  על  להיענש  צריך  לא  איש  הוגן.  לא 

דורש משפט. 
האם יש בארצות הברית מגמה להפחתת 

השימוש בעסקות טיעון?
לצמצום  המאבק  של  בחזית  עומד  אני 
רבות,  שנים  כבר  טיעון  בעסקות  השימוש 
גרוע  המצב  היום  שהצלחתי.  לומר  וקשה 
עונש  לקבל  יכול  אתה  לעבר;  ביחס  ביותר 

גדול פי עשרה אם תכפור באשמה. 
של  עונש  שלי  ללקוח  הציעו  לאחרונה 
שנה עד שלוש שנות מאסר בעסקת טיעון. 
למשפט.  וללכת  באשמה  לכפור  בחר  הוא 
 23 עליו  ונגזרו  במשפט,  אותו  ייצגתי  לא 
בפחות  הורשע  הוא  למעשה  מאסר.  שנות 
עבירות מהאישומים שיוחסו לו. השופט לא 
אמר שגזר הדין נובע מכך שהוא לא הסכים 

לעסקת הטיעון, אבל זאת תמיד הסיבה. 
להת תמשיך  המושבעים  שיטת  ־האם 

קיים בעוד שלושים שנה?
מו מושבעים  היום  כבר  קשה.  יהיה  ־זה 

מטוויטר,  מבלוגים,  מהאינטרנט,  שפעים 
שופ גם  אבל  דין.  לעיוות  לגרום  יכול  ־וזה 

טים מושפעים מריבוי האינפורמציה מחוץ 
לכותלי בית המשפט. אנחנו צריכים ללמוד 
ועם  המודרנית  הטכנולוגיה  עם  להתמודד 

המדיה החברתית. 
־מה יש לעשות כדי לעצור את ההידרד

רות המתמשכת במעמד עורכי הדין?
במספר  נמדדת  אינה  מדינה  של  איכות 
עורכי הדין בה. מספר רב של עורכי דין אינו 
בהכרח דבר טוב. בישראל ובארצות הברית 
יש השיעורים הגבוהים ביותר של עורכי דין 

־לנפש בעולם. אני חושב שפחות אנשים פו
נים כיום למשפטים, בין היתר כי יש היום 
האימא  בישראל.  בפרט  טובות,  חלופות 
היהודייה כבר לא רוצה שהבן או הבת שלה 

יהיו עורכי דין או רופאים, היא רוצה שהם 
־יקימו חברת הייטק, יהיו חלק מאומת הס
במי לגוגל  המוצר  את  וימכרו  ־טארט־אפ, 

כיום.  העולם  בכל  קורה  זה  דולר.  ליארד 
יש מדינות שמדלגות על שלב הביניים של 
עריכת הדין. הודו וסין, למשל, לא עוברות 

וקופ הדין  עריכת  של  הביניים  שלב  ־את 
צות ישר לשלב היזמים. בדור שלי כל אימא 
רצתה שהבת שלה תתחתן עם עורך דין או 
עם רופא, וכיום כל אימא רוצה שהבת שלה 

־תהיה יזמת ותכתוב ספרים כמו שריל סנד
ברג מפייסבוק. 

אנחנו עוברים שינוי בין־דורי במעמד של 
עורכי הדין. חוץ מזה קשה יותר להתפרנס 
היום כעורך דין. גם כי יש יותר מדי, גם כי 

שב משימות  על  משתלטת  ־הטכנולוגיה 
כי אפשר לעשות  וגם  דין,  עבר עשו עורכי 
העבודה  שכר  שבהם  למקומות  מיקור־חוץ 

נמוך יותר. 
שנה  כל  נוספים  בישראל  זאת,  למרות 

מספר גדול מאוד של עורכי דין חדשים.
בישראל  יש  דבר  של  בסופו  אבל  נכון, 

־מספר מוגבל של בתי ספר למשפטים שאפ
שר לספור אותם על שתי ידיים, וכאן אפשר 
מקום  בכל  למשפטים  ספר  בית  לפתוח 

מינימ הם  כך  לשם  הנדרשים  ־והאישורים 
במידת  לשלוט  מצליחה  שישראל  כך  ליים. 

מה במספר עורכי הדין שבה. 

 "תוכניות הדוקטורט שלנו
מלאות בישראלים"

למד  הוא  בברוקלין.  וגדל  נולד  דרשוביץ 
גרוע  לתלמיד  ונחשב  בישיבה  והתחנך 
בנכשלים  רצופה  שלו,  התעודה  במיוחד. 

עמו את  מעטרת  ובפיזיקה,  ־במתמטיקה 
 ."Taking the Stand" האוטוביוגרפיה  די 
הרבנים חשבו שהוא מקרה אבוד. החשיבה 
כך הקשתה עליו בישיבה  הביקורתית שכל 

בלימו דרך  כוכבו  באקדמיה.  לנכס  ־הייתה 
די המשפטים באוניברסיטת ייל. משם הוא 
התקבל כפרופסור בהרווארד בגיל 25, ובגיל 

רוב התרעומת על בית 
המשפט העליון בישראל 

נגועה בביקורות מזויפות. מי 
שמשמיע אותן לא אוהב את 
הפסיקות ולכן טוען שבג"ץ 

מעורב מדי. אם הפסיקות היו 
לטעמם, הם היו רוצים שבג"ץ 

יהיה אקטיבי ומעורב יותר

מדיניות ההגירה היא החלטה 
פוליטית. בית המשפט צריך 

להישאר בפריפריה בדיון הזה. 
הוא צריך לקבל החלטות לגבי 

מהגרים יחידים כל עוד הם 
בטריטוריה של ישראל. בית 

המשפט צריך לשמור על האיזון 
הנכון, ולדרוש משפט בתוך זמן 
קצר יותר נראה לי האיזון הנכון
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28 כבר קיבל קביעות, ובכך היה לפרופסור 
הצעיר ביותר בתולדות הרווארד. 

במשך 50 שנה הוא לימד בהרווארד. 100 
סמסטרים )לא כולל כמה בישראל( ולמעלה 
צעיר  דין  עורך  בהם  סטודנטים,  מ־10,000 
משיקגו שהפך ברבות השנים לנשיא ארצות 
דרשוביץ  הקריא  הפרישה  באירוע  הברית. 
אובמה  ברק  הנשיא  לו  מאחל  שבו  פתק 
"שנים רבות של סנגוריה, מעשי קונדס וכיף 

גדול".
הדרך  על  שלך  המרכזיות  התובנות  מה 

שבה צריך ללמד משפטים?
אני חושב שהשנתיים הראשונות צריכות 

־להיות רקע אקדמי במשפטים, והשנה הש
־לישית צריכה להיות התנסות קלינית בפי

להיות  צריכה  השלישית  השנה  צמוד.  קוח 
רלוונטי  פרקטיקום  ויותר  אקדמית  פחות 
למה שהסטודנטים יעשו. אני לא אוהב את 
משפטים,  לימודי  של  הישראלית  המתודה 

־כי היא לא מאזנת כהלכה בין תאוריה לפ
למשפטים  טוב  מורה  להיות  כדי  רקטיקה. 

ניסיון פרקטי לכי ־אתה צריך להביא קצת 
צריך  אתה  טוב  דין  עורך  להיות  וכדי  תה, 
בישראל  המשפט.  לאולם  תאוריה  להביא 

־יש משקל גדול יותר לתאוריה לעומת הפר
קטיקה, בארצות הברית אנחנו יוצרים איזון 

טוב יותר. 
משיג  הבינתחומי  שהמרכז  חושב  אני 
אחרים.  ממקומות  יותר  טוב  האיזון  את 
צריך לעודד יותר פרופסורים לצאת החוצה 
וליישם את הידע שלהם בשטח או שיותר 

מתר זה  פרקטי.  מרקע  יגיעו  ־פרופסורים 
חש כיום במידה מסוימת, יש שיפור מסוים. 
מעולה,  אקדמי  מוצר  מציעים  הישראלים 
ישראלים  סטודנטים  של  גדול  מספר  אבל 

בא אחרים  ולמקומות  להרווארד  ־מגיעים 
כיום  מציעים  שאנחנו  משום  הברית  רצות 

־מוצר כולל טוב יותר. לכן תוכניות הדוקטו
רט שלנו מלאות בישראלים. 

מתלוננות  בישראל  אוניברסיטאות 
באנגלית  לפרסם  מעדיפים  חוקרים  כי 
יותר  הרבות  הקידום  אפשרויות  בשל 

הסיבה לשיעור הגבוה של 
עסקות טיעון היא סחיטה 
משפטית. אנחנו אומרים 

לנאשמים, אם תכפרו 
באשמה ותורשעו נכפיל 

את העונש שלכם פי כמה 
וכמה. זה לא הוגן. איש לא 

צריך להיענש על שהוא 
דורש משפט

"מדינות שונות 
באירופה מתחרטות 
על מדיניות הדלת 
הפתוחה למהגרים". 
 דרשוביץ
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הדבר  וכי  אמריקאיות,  באוניברסיטאות 
הישראלי  המשפט  בחקר  לפגוע  עלול 
עד  בו.  שמתעוררות  המיוחדות  ובבעיות 

כמה החשש הזה מבוסס?
הישרא לאקדמיה  בנוגע  לי חששות  ־יש 
־לית. זה שוק שקשה מאוד להתברג בו ולק

בל משרה טובה, כך שאקדמאים ישראלים 
בנושאים  ומתקדמים  באנגלית  מפרסמים 
שמעניינים בעולם. יש לכך היבטים חיוביים 

האקד את  עושה  זה  שליליים.  ־והיבטים 
בזירה  מוכרים  למומחים  מאים הישראלים 
מספר  את  מפחית  גם  אבל  הבינלאומית 

האקדמאים שממוקדים במשפט עברי. 
אק יותר:  הרבה  חמורה  נוספת  ־בעיה 
הש מהשורה  רבים  ישראלים  ־דמאים 

משרות  לקבל  יכולים  לא  והשלישית  נייה 
או  ישראליות  באוניברסיטאות  הוראה 
ולכן  בעולם,  מובילות  באוניברסיטאות 

להג ביותר  הטובה  שהדרך  מחליטים  ־הם 
עמ להציג  היא  שלהם  הסיכויים  את  ־דיל 

דות אנטי־ישראליות חריפות. הם כמו כלב 
את  שונא  והוא  ישראלי  הוא  "וואו,  מדבר. 
משרה".  לו  נציע  בואו  מדהים.  זה  ישראל. 

אקד ושוב,  שוב  הזו  התופעה  את  ־ראיתי 
־מאים נחותים מנסים להשיג עבודה באמצ

עות הצגת שנאה טהורה לכל דבר שישראל 
מייצגת. לצערי זה עובד. יש אוניברסיטאות 

־שאוהבות אנשים לא רגילים, ואנשי הפקו
לטה של השמאל הקיצוני יתמכו בהם. זאת 
האלה  שהאנשים  אומר  לא  אני  טקטיקה. 
לא מאמינים בעמדות שלהם, אבל יש לכך 

לה שלהם  הסיכויים  על  נוספות  ־השפעות 
שיג משרות.

 "ההתנחלויות הן גורם
שתורם לבעיה"

דרשוביץ היה לאחד המייצגים הבולטים 
בזירה הבינלאומית בש ישראל  ־ביותר של 

בנושא,  ספרים  כתב  הוא  האחרונות.  נים 
התעמת קשות עם נועם חומסקי ועם נורמן 
פינקלשטיין, והוא מופיע כמעט בכל עימות 
מתוקשר על ישראל. ההגנה הלוהטת יצרה 

בעוד  הליברלי,  במחנה  רבים  אויבים  לו 
שהמחנה השמרני מתעב אותו בשל דעותיו 

הליברליות. 
מגן  אתה  פוליטיקה,  על  מדברים  אם 

־נלהב של מדינת ישראל. לאחרונה שר המ
בה כאן  אמר  מרידור  דן  לשעבר  ־שפטים 

מקדמים  מהליכוד  כנסת  שחברי  רווארד 
חקיקת אפרטהייד כמו בדרום אפריקה.

זו  לחלוטין.  והזויה  מופרכת  השוואה  זו 
ממש אנטי־אינטלקטואליות. ממש עצלנות. 
אבל מתי השליטה הישראלית בשטחים, 
בעיה  להיות  תפסיק  שלהם,  סיפוח  ללא 
ותהיה  לפתרון,  שמחכה  זמנית  פוליטית 
למשהו אחר שהוא בלתי נסבל גם אם לא 

קוראים לו אפרטהייד?
־חשוב להבחין בין השליטה הצבאית בש

טחים ובין ההתנחלויות. מבקרים רבים של 
ישראל, גם ישראלים עצמם, לא עושים את 

־ההבחנה הזאת. כיבוש צבאי, באופן מסור
תי, נמשך עד שמושג שלום. ארצות הברית 
שלטה ביפן ושלטה גם בגרמניה למשך זמן 
מה עד שהיפנים והגרמנים עשו שלום. עד 
כה אין שלום. לישראל לא הייתה שום חובה 

שנ עזה,  של  הצבאי  הכיבוש  את  ־להפסיק 
שלטת על ידי חמאס. הייתה לה כל הזכות 
זאת  הצבאי.  הכיבוש  על  לשמור  שבעולם 
שרון.  אריאל  שקיבל  אסטרטגית  החלטה 
השליטה  על  שומרת  הייתה  ישראל  אילו 
לאורך  כוחות  ומשאירה  בלבד  הצבאית 

להתנח אבל  אחד.  דבר  זה  הירדן,  ־בקעת 
ליש אסטרטגי  ערך  אין  האזרחיות  ־לויות 

ראל והן גורם שמחריף את הבעיה. 
בהתנח טעות  ועושה  עשתה  ־ישראל 

הראשונה.  להתנחלות  התנגדתי  לויות. 
התנג־ לא  מורה.  אלון  נגד  כתבתי   1973 ־ב

דתי להתיישבות בגוש עציון, כי לישראל יש 
שעכ מובן  עציון.  לגוש  לגיטימית  ־תביעה 

למציאות.  הפכה  בשטח  הסיטואציה  שיו 
מדינות  בפתרון של שתי  עכשיו  תומך  אני 
שיכלול בתוך ישראל את גושי ההתיישבות 
ובגבול  בגליל  שטחים  והחלפת  הגדולים 
בתמורה למדינה פלסטינית חדשה. זה יהיה 

אני לא אוהב את המתודה 
הישראלית של לימודי 

משפטים, היא לא מאזנת 
כהלכה בין תאוריה לפרקטיקה. 
כדי להיות מורה טוב למשפטים 

אתה צריך להביא קצת ניסיון 
פרקטי לכיתה, וכדי להיות 

עורך דין טוב אתה צריך להביא 
תאוריה לאולם המשפט

"וואו, הוא ישראלי והוא שונא את 
ישראל. זה מדהים. בואו נציע 

לו משרה". ראיתי את התופעה 
הזאת שוב ושוב, אקדמאים 

נחותים שמנסים להשיג עבודה 
באמצעות הצגת שנאה טהורה 

לכל דבר שישראל מייצגת. 
לצערי זה עובד
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טוב לישראל. אני לא מאמין שהמשא ומתן 
צריך להתחיל בגבולות 67', והיו לי חילוקי 

מת אם  אובמה.  ממשל  עם  כך  על  ־דעות 
חילים בגבולות 67', הפלסטינים מתחילים 
היהודי,  ברובע  בכותל,  בשליטה  תאורטית 

הצו בהר  העברית  לאוניברסיטה  ־בדרך 
פים, והם מוכנים להחליף זאת עבור אלפי 
מתחיל  ומתן  שהמשא  חושב  אני  דונמים. 
מעורב  שהייתי  האו"ם,  של   242 בהחלטה 
מינורית בניסוח שלה. החלטה 242 מדברת 

־על התאמות שטחים שהולמות את העוב
דה שישראל נלחמה וניצחה במלחמת מגן. 

־המשא ומתן צריך להתחיל בשליטה ישרא
הגי בדרכי  ישראלית  שליטה  בכותל,  ־לית 

שה, ברובע היהודי, במעלה אדומים, בגילה 
ועל  עציון  גוש  על  לשמור  כדי  ובהר־נוף. 

אריאל, ישראל צריכה לתת שטחים. 
הגו הן  שההתנחלויות  חושב  לא  ־אני 

שמדינות  הוא  לבעיה  הגורם  לבעיה.  רם 
החלוקה  לתוכנית  סירבו  והפלסטינים  ערב 
הפלסטינים  של  המתמשך  והסירוב  ב־48', 
היהודי.  העם  כמדינת  ישראל  את  לקבל 
התורם  הגורם  כאמור  הן  ההתנחלויות 
יותר,  החזקה  המדינה  היא  ישראל  לבעיה. 

ליש ביטחונית  תרומה  אין  ־ולהתנחלויות 
ראל, לכן ישראל צריכה להיות נדיבה כלפי 
ומתן  במשא  ויתורים  ולעשות  הפלסטינים 

לשלום. 
היא  בישראל  השלטת  שהגישה  נראה 

לתת למצב הנוכחי להימשך עוד ועוד.
זה  יימשך  זה  ואם  לישראל,  טוב  לא  זה 
ייאלץ אותה לבחור בין מדינת העם היהודי 
ובין מדינה דמוקרטית. אני לא רוצה לראות 
את הקונפליקט הזה מתרחש, דמוגרפית או 
להימשך  יכול  לא  הסטטוס־קוו  פוליטית. 
צריכה  לא  ישראל  שני,  מצד  זמן.  לאורך 
כדי  ביטחונית  מבחינה  עצמה  את  לסכן 
להיות  צריכים  הסטטוס־קוו.  את  לשנות 
ישראל  של  ביטחונה  על  שישמרו  סידורים 
מוכנה  הייתה  ישראל  שונים.  בתסריטים 

־להחזיר את רמת הגולן תמורת סידורי בי
בסו קורה  מה  ותראה  פעמים,  כמה  ־טחון 

ריה. ישראל צריכה לדאוג מהשכונה שהיא 
הרבה  עוד  להידרדר  עשוי  וזה  בה,  נמצאת 
במשך הזמן. אם איראן תפתח נשק גרעיני 

־- ולדעתי איראן תפתח נשק גרעיני - הסי
נמוכים  יהיו  הפלסטינים  עם  לשלום  כויים 

הרבה יותר. 

במשפט  המרכזיות  ההתפתחויות  מהן 
הבינלאומי וכיצד הן משפיעות על ישראל?
המ לאיטו.  גוסס  הבינלאומי  ־המשפט 

משום  מוצדק,  מוות  מת  הבינלאומי  שפט 
שהוא לא הוכיח את האמינות שלו. יש שני 
שנוצר  זה   - בינלאומי  משפט  של  סוגים 
על ידי אמנות ומשמש למעשה משפט רב־

מדינתי, והמשפט הבינלאומי הכללי, שהוא 
אקדמאים  כלל  בדרך  אקדמאים,  של  תוצר 

שמאלנים.
גם אתה אקדמאי שמאלני.

בשמו  לדבר  מתיימר  לא  אני  אבל  נכון, 
הבינ המשפט  הבינלאומי.  המשפט  ־של 

לאומי הפך לכלי נשק בידי השמאל הקיצוני 
המוסדות  ישראל.  נגד  ובפרט  המערב,  נגד 
איבדו  הבינלאומי  המשפט  את  שאוכפים 
את האמינות שלהם. בית הדין הבינלאומי 
לצדק )ICJ( הוא לא בינלאומי כי ישראל לא 
השופטים  כי  דין  בית  לא  הוא  בו;  מיוצגת 
ומייצגים  שלהם  המדינות  ידי  על  נבחרים 
קשר  שום  לו  ואין  שלהן;  המדיניות  את 

המש של  האמינות  את  הרס  הוא  ־לצדק. 
חוץ  אחר  מוסד  מכל  יותר  הבינלאומי  פט 

עצמו. המבחן האמיתי של המש ־מהאו"ם 
פט הבינלאומי, והוא טרם עבר אותו, הוא 
בית המשפט הפלילי הבינלאומי )ICC(. זה 

לש יצליח  הוא  אם  האו"ם.  של  מוסד  ־לא 
ולפסוק  הקיצוני  השמאל  של  בלחצים  רוד 

־באופן צודק, הוא עשוי להחיות את המש
לעכשיו המשפט  נכון  הבינלאומי. אבל  פט 
האזורים  גוסס,  האו"ם  גוסס.  הבינלאומי 

מתחזקים. 
אני מבחין בין תורת המשפט הבינלאומי 

המכ הבינלאומי.  המשפט  של  ־למכניזמים 
כיום,  טובים  מכניזמים  אין  נכשלו.  ניזמים 
בזירה הבינלאומית.  ולכן הבוררות שולטת 
זה  הבינלאומי  המשפט  את  שמחליף  מה 

היב של  המשפט  טרנס־לאומי.  ־משפט 
בזירה  פנימית  שנאכפים  רב־לאומיים  טים 
הישראלי  העליון  המשפט  בית  המקומית. 
אוכף את המשפט הבינלאומי בתוך ישראל. 
למשל גדר ההפרדה; אי אפשר להשוות בין 

"אין בישראל מספיק הערכה לבית המשפט העליון". ברק וביניש בהרווארד 
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הפסיקה של בית המשפט העליון הישראלי 
־והפסיקה של בית המשפט הבינלאומי. הפ

סיקה של העליון הישראלי מבוססת, לוגית, 
בעלת ניואנסים, בזמן שעל פי הפסיקה של 
שישראל  נראה  הבינלאומי  המשפט  בית 
בנתה את גדר ההפרדה רק כדי לשמור על 
ההתנחלויות. הוא לא תופס את המורכבות 

הקיימת.

"לא עשיתי מספיק"

שנה.   50 אחרי  מהאקדמיה  פורש  אתה 
המרכזיים  ההישגים  מה  ברטרוספקטיבה, 

שלך?
שאני  כך  ידי  על  הפרישה  את  חוגג  אני 
בוחר  תמיד  אני  לישראל.  מטוס  על  עולה 
להישגים  בנוגע  בו.  לחגוג  כמקום  בישראל 
איזון  ליצור  עזרתי  ראשית,  המרכזיים, 

בלימו לתאוריה  פרקטיקה  בין  יותר  ־טוב 
של   - ליצור  שעזרתי  המודל  משפטים.  די 
תאורטיקן היוצא לאולם הדיונים ושל עורך 

־דין החוזר לכיתה - הוא מודל חשוב שאק
דמאים צעירים פועלים לפיו. 

המ המשפט  את  ליצור  עזרתי  ־שנית, 
הסתכלות   -  )Law of Prevention( ניעתי 
על המשפט מנקודת מבט מניעתית. לבחון 
מונעת,  חקירה  מונע,  מעצר  כגון  נושאים 
פעולה צבאית מונעת, כיצד החוק נע יותר 
לאזור של מניעת עוולות על פני התמודדות 
האדם  הייתי  התרחשותם.  לאחר  איתן 

מני משפט  תורת  ליצור  שניסה  ־הראשון 
הראשון  בתיקון  לתמוך  גם  עזרתי  עתית. 
ניסיונות  מפני  בחייו  עליו  ולשמור  לחוקה 

צנזורה. אלה ההישגים האקדמיים. 
הוויכוח  את  להפוך  עזרתי  שלישי,  דבר 

־על ישראל ליותר מדויק ורב־ניואנסים, ול
לשמרנים.  ליברלים  בין  חוצה  נושא שאינו 
בישראל קראתי תגר  ליברלי שתומך  בתור 
על הסטריאוטיפ שג'יי־סטריט מנסה ליצור 

אמרי לימין  שמאל  בין  בוויכוח  ־שמדובר 
לה חייב  אתה  שמאלני  אתה  ושאם  ־קאי, 

תנגד לישראל. 
המדע  את  להכניס  עזרתי  רביעי,  דבר 

לאולם בית המשפט. ייצגתי נאשמים ב־37 
שז־ חושב  אני   .30 ב וניצחתי  רצח,  ־מקרי 

כיתי ביותר תיקים של נאשמים ברצח מכל 
בזכות  זכיתי  ברובם  בהיסטוריה.  סנגור 

ולק לבקר  היכולת  בזכות  במדע,  ־השימוש 
באמצעים  המדינה  של  הטיעונים  את  עקע 

־מדעיים ולהראות את חוסר התקפות המד
עית באישומים של התביעה. 

ומהם הכישלונות המרכזיים?
לשנות  הצלחתי  לא  מספיק.  עשיתי  לא 
לא  ישראל.  על  אקדמאים  של  הדעה  את 
לתומכים  ליברלים  להפוך  מספיק  עשיתי 
נלהבים של ישראל. זה תהליך מתמשך ואני 

עובד עליו. 
מהן התוכניות שלך לפרישה?

כבר  כתב  )דרשוביץ  ספרים  עוד  לכתוב 
שכבר  שלי,  הבא  הספר  א"ר(.  ספרים;   30
סיימתי שליש ממנו, ייקרא "אברהם - עורך 

מפא האחרון,  ולא  הראשון,  היהודי  ־הדין 
יצר  הוא  ואיך  הסיפור של אברהם  זה  רן". 
בכל  היהודי  הדין  עורך  של  הפרדיגמה  את 

העולם. זה יהיה כיף.
האם יש סיכוי שנראה אותך מייצג את 

ישראל בתפקיד רשמי?
אני לא יכול לדמיין את זה. סירבתי בעבר 
הממשלה  ראש  של  מאוד  נדיבה  להצעה 
שמח  הייתי  באו"ם.  ישראל  שגריר  להיות 
למלא את התפקיד, אבל בתור אמריקאי לא 

חשבתי שזה ראוי. 
לסיום, איזו עצה תיתן לסטודנט ישראלי 

צעיר שרוצה להיות סנגור פלילי?
תצ אל  פעם  אף  לירח.  להגיע  ־תשאף 

מצם את אופקיך. אל תתפשר. אתה צריך 
לא  "אני  ולחשוב,  בוקר  כל  להתעורר 
יום  כל  לעבודה".  שאגיע  עד  לחכות  יכול 
צריך להיות הרפתקה. כל יום צריך להיות 

מרתק. 
חשוב איך המשפט ייראה בעוד 15 שנה. 
קפוץ קדימה. חשוב על קריירה שתעזור לך 

־להיות שם עם התקדמות במדע ובאספק
לפני  אחד  צעד  תהיה  תמיד  אחרים.  טים 
 כולם.  

בית הדין הבינלאומי לצדק 
)ICJ( הוא לא בינלאומי, 

ישראל לא מיוצגת בו; הוא לא 
בית דין, השופטים נבחרים 

על ידי המדינות שלהם 
ומייצגים את המדיניות שלהן; 

ואין לו שום קשר לצדק

המצב הנוכחי לא טוב לישראל, 
ואם הוא יימשך הוא ייאלץ 

אותה לבחור בין מדינת העם 
היהודי ובין מדינה דמוקרטית. 

אני לא רוצה לראות את 
הקונפליקט הזה מתרחש, 

דמוגרפית או פוליטית

בית הדין הבינלאומי בהאג
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ה נ מ ז ה

עלות הכנס: 200 ש"ח, כולל כיבוד וארוחת צהרים

*ההרצאות יתקיימו בשפה האנגלית

08:30  Registration & Welcome Coffee
        
09:00  Welcome and Introduction
            Prof. Reuven Horesh, Rector, Peres Acaemic Center 
            Prof. Asher Maoz, Dean of Law School, Peres Academic Center
            Dr. Shuki Friedman, Law School, Peres Academic Center
            Stuart Newberger, Partner, Crowell & Moring LLP

09:30  Panel One: Basics of Investment Treaties - Protecting             
            Israeli Investors Through International Law and
            International Arbitration
            Chair: Dr. Shuki Friedman, Peres Academic Center 
            Panel: Stuart Newberger, Partner, Crowell & Moring LLP
            Ian Laird, Partner, Crowell & Moring LLP
            Claire Stockford, Counsel, Crowell & Moring LLP

11:00  Café break

11:15  Panel Two: Financing International Arbitration Against      
           Foreign States Through Third Party Funders and Insurance
            Stuart Newberger, Partner, Crowell & Moring LLP
            James Blick, The Judge LLC, UK

11:45  Panel Three: The Politics of Investment Treaties and            
           Free Trade Agreements - An Israeli and International           
           Perspective
        

              Chair: Stuart Newberger, Partner, Crowell & Moring LLP
              Panel: Ohad Cohen, Head, Foreign Trade Administration,
              Ministry of Economy
              Jonathan “Josh” Kallmer, Counsel, Crowell & Moring LLP,
              Former Deputy Assistant Trade Representative for Investment
 
13:00   Lunch and Speaker
              Prof. Rudolf Dolzer, Former Director Institute For International                        
              Law, University of Bonn

14:00   Panel Four: Protecting International Investment in 
            High-Tech and Intellectual Property
              Teresa “Terry” Stanek Rea, Partner, Crowell & Moring,     
              Former Acting and Deputy Director of the U.S. Patent & 
              Trademark Office as well as Acting and Deputy Under 
              Secretary of Commerce for Intellectual Property 
              Asa Kling, Director of the Patents Office, Commissioner of 
              Patents, Designs and Trademarks
              Dr. Miriam Bitton, Law School, Bar-Ilan University

14:50   Closing Remarks
              Dr. Shuki Friedman, Peres Academic Center
              Stuart Newberger, Partner, Crowell & Moring LLP

הנכם מוזמנים לכנס "הגנה על משקיעים 
ישראלים בחו"ל: משפט בינלאומי 

ובוררויות על בסיס אמנות השקעה"
 

הכנס יתקיים ביום חמישי, 30 ינואר, 2014
ב"טופ דוראן", גד פיינשטיין 101, רחובות

Conference registration site: www.myreg.co.il/investment2014/
Conference Organizer: shuki.frd@gmail.com
Registration until January 23th, 2014 

Conference Program:


