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להגיד שהמערכת הפנימה
את חשיבות הביקורת?

לא ,לא ,לא

 41שנים שימש אליעזר גולדברג כשופט בכל הערכאות ובהמשך כמבקר המדינה ,אבל גם זה לא
הכין אותו לתופעות החמורות ,כהגדרתו ,שבהן נתקל .בראיון פרישה עם תום כהונתו כנציב תלונות
הציבור על שופטים מפנה גולדברג ביקורת חריפה אל חלק מהשופטים ("יש מעטים שמקלקלים
את השורה") ,מאוכזב מהדרך שבה בחרה המערכת לטפל בכמה מהחלטותיו ("היו מקרים שהיא לא
פעלה כפי שחשבתי שהיא צריכה לפעול") ,אבל דוחה את האפשרות שהיה צריך להמליץ כיצד לנהוג
צילומים :יוסי זמיר
("אני לא צריך להאכיל את המערכת בכפית" )

עו"ד אליעזר פני־גיל

עו"ד שלומי (שמחי) שני

יו"ר ועדת מערכת "עורך הדין"

עורך כתב העת "עורך הדין"

א

ם האשמה של אליעזר גולדברג ,נציב תלונות
הציבור על השופטים ,היא שהוא החמיר עם
השופטים ,אז הוא מודה בה" .אני אדם מחו
מיר" ,אומר גולדברג בישירות" .אני מחמיר
עם אחרים מפני שאני מחמיר גם עם עצמי
ומפני שאני חושב ששופט חייב להחמיר עם עצמו" .זוהי,
בתמצית ,גישתו של הנציב הפורש.
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"אלה היו שנים
לא קלות ,בלשון
המעטה" .הנציב
הפורש גולדברג
בלשכתו בירושלים
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" להגיד שהמערכת הפנימה"...
בגי ל  82ובתום חמש שנים כנציב התל�ו
נות ,שנים לא קלות כהגדרתו ,סיים גולדברג
את תפקידו בתחילת החודש .הפרשה המרכו
זית שתיזכר מכהונתו נוגעת להחלטתו בעניין
"הפרוטוקול המשופץ" והביקורת החריפה
שמתח על השופטת ורדה אלשיך .גם לאחר
פרישתו נמנע גולדברג מלהתייחס למקרים
קונקרטיים ,אבל משמיע ביקורת על המעו
רכת שאינה מחזיקה במשנה סדורה לטיפול
בהחלטות הנוגעות להתנהגות לא ראויה של
שופטים .באופן מודע ויתר הנציב גולדברג על
האפשרות שנתן בידו המחוקק להמליץ על
העברת שופט מתפקידו" .ההחלטות שלי נכו
תבו בלשון ברורה וחד־משמעית" ,הוא אומר.
"אני לא צריך להאכיל את המערכת בכפית".
גולדברג הוא הנציב השני בתפקיד אחרי
השופטת (בדימוס) טובה שטרסברג־כהן .במו
קומו נכנס לתפקיד המשנה לנשיא בית המשו
פט העליון בדימוס ,אליעזר ריבלין.
נציבות התלונות על שופטים ,אשר הוקמה
מכוח חוק משנת  ,2002היא גוף קטן ואינטימי.
לצד הנציב עובדים ארבעה עורכי דין ,ארבעה
עובדי מינהלה ושני מתמחים .הנציבות שוכו
נת בגבעת שאול בירושלים ,לא הרחק מהנהו
לת בתי המשפט ,אבל בבניין נפרד כיאה לגוף
מבקר.
בהודעת דוא"ל ששלח עם פרישתו לשוו
פטים ולרשמים כתב להם גולדברג בנימה
חצי מפייסת" :מערכת השיפוט שממנה
באתי יקרה ללבי .תיקונם של ליקויים וכו
שלים במערכת השיפוט הינו אינטרס של
כולנו ,ולא באה הביקורת אלא לשם מטרה
זו ,ובכך להאדיר את אמון הציבור במערכת.
מודע אני לעבודתכם הקשה והמסורה .המו
שיכו לשמור על הנכס היקר המופקד בידו
כם" .את הראיון אנחנו מקיימים יום לאחר
טקס הפרידה שנערך לו בבית המשפט
העליון .אף שהוא מרגיש שלם עם כהונתו,
אפשר לחוש אצל גולדברג בהקלה מסוימת.

"ידעתי שהתפקיד כפוי טובה"
עו"ד שני :איך אתה מסכם את הכהונה
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אני מחמיר עם אחרים מפני
שאני מחמיר גם עם עצמי
ומפני שאני חושב ששופט
חייב להחמיר עם עצמו.
התנהגות שראויה לאחר
איננה ראויה לשופט

השופטת ורדה אלשיך

היו מקרים שהמערכת לא
טיפלה בהם כראוי .אני מבין
שלדעת מי שהסמכות בידו
להחליט זה היה בסדר ,אבל
אני מביע את דעתי ואומר כי היו
מקרים שלא טופלו כראוי

שלך כנציב תלונות?
אלה היו שנים לא קלות ,בלשון המעו
טה .בגלל תפקידי הקודם כמבקר המדינה
 שאחד מכובעיו הוא נציב תלונות הציובור  -חשבתי שאני יודע לקראת מה אני
הולך .ידעתי למשל שהתפקיד הזה כפוי
טובה ,ידעתי גם שה"אוכלוסייה" שאצטרך
לברר תלונות עליה היא אוכלוסייה רגישה
לביקורת .יש גם בסיס אידאולוגי לחשש
הזה של השופטים מפני ביקורת ,כיוון שיש
לעיתים קו דק בין ביקורת ובין התערבות
בעצמאות השיפוטית של השופטים .ובכן
ידעתי על הרגישות ,אבל לא ידעתי את
עוצמת הקושי .זה קושי גדול .צריך להביא
בחשבון את הזיקה הנפשית שלי למערו
כת .אני בא מתוך המערכת 34 ,שנים הייתי
שופט ,עברתי את הערכאות כולן ,משופט
תעבורה ועד בית המשפט העליון ,והזיקה
הזאת יוצרת קושי נוסף .אני לא אומר שלא
היה בידי למלא את תפקידי ,אבל אם נביא
דימוי מעולם הרופאים ,אתה למעשה מטפל
בבן משפחה ,זה אחד הקשיים .חוץ מזה היו
תופעות די חמורות שהתגלו ,שלא ידעתי
עליהן ,והטיפול בתופעות כאלה מטבע הדו
ברים יוצר קושי.
עו"ד פני־גיל :תן לנו דוגמה או שתיים
לתופעות חמורות שלא ידעת עליהן.
לא אפרט מקרים ספציפיים ,אבל באופן
כללי מדובר בהתנהגות לא ראויה של
שופט ,למשל בדרך התבטאותו כלפי באי
בית המשפט ,כלפי עורך דין או כלפי צד.
החומרה היא בכך שבסופו של דבר שופט
הוא בן אדם ,אבל הוא צריך לשלוט בעצמו.
הוא צריך לדעת את הגבול  -מה מותר ומה
אסור.
שני :ולא הערכת שיש תופעות כאלה?
אני לא יכול להיכנס לדוגמאות מפני שכל
המקרים חסויים על פי חוק .שלא יתקו
בל הרושם שכל התלונות נוגעות למקרים
איומים ונוראים ,אבל אני כן אומר שבין
המקרים היו גם מקרים חמורים.
שני :אמרת שזה כמו לטפל בבן משפחה,
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"לא הייתי קשוח ,הייתי מחמיר .אני מודה ומתוודה" .עם המראיינים עו"ד שני (מימין) ועו"ד פני־גיל

אבל יכול להיות שמדובר בבן משפחה שלא
בהכרח רוצה שתטפל בו.
צריכה להיות הבנה לתפקידו של הנציב.
תפקידו איננו להעניש או לגרום שהתוצאה
בכל מקרה תהיה עונשית ,אלא בעיקרון
הוא בא לתקן.
פני־גיל :מהו מבחינתך ההישג הגדול
ביותר שלך בכהונתך כנציב? איזה שינוי
עשית או מה הפכת?
לא הפכתי שום דבר .הוספתי לבנה ללבנה
שהונחה כבר קודם בידי הנציבה הקודמת.
השופטת שטרסברג־כהן שמה את היסודות
לנציבות ,ואני הוספתי עוד נדבך לבניין .זה
עניין של תהליך.
פני־גיל :ובכל זאת ,אין משהו שאתה
יכול לומר שהשתנה בתקופה שלך?
אני יכול לומר כדוגמה שהמודעות של
עורכי דין להגשת תלונה לנציבות הלכה
והתעמקה .בתקופה שכיהנתי היה תהליך
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ברור שבו עורכי דין תפסו חלק יותר גדול
מציבור המתלוננים בהשוואה לעבר.

"הנהלת בתי המשפט? צד מעוניין"
שני :האם אתה מרגיש שהגדרת הסמ־
כויות של הנציב בחוק היא מספקת או יש
מקום לעשות שינויים?
הסמכות ברורה ואין צורך בתיקונים,
אבל יש דברים אחרים שהצעתי לתקן
והוגשה הצעת חוק בעניין ,למשל סמכות
הנציב ליזום בירור וכן לבדוק לא רק מקו
רים קונקרטיים אלא יותר מערכתיים .אני
חושב שזה אחד הדברים החשובים שראוי
שהנציב יבדוק.
פני־גיל :אילו תופעות מערכתיות לדו־
גמה?
דוגמה פשוטה היא אם למשל בבית
משפט מסוים השופטים ,רובם או כולם,
אינם מתחילים את הדיונים בשעה הקבוו

עה ,ויש איחור של שעה וחצי עד שעתיים
בתחילת הדיון .כיום אין לי סמכות לבדוק
מה קורה ולמה זה קורה.
שני :והיום אם אדם רוצה להתלונן על
תופעה כזאת הוא לא יכול? אין לנו למי
להתלונן?
להנהלת בתי המשפט ,אם התלונה איננה
על שופט ספציפי ועל מקרה ספציפי.
שני :ולמה לדעתך חשוב שזה לא יהיה
בהנהלת בתי המשפט?
כי אפשר לקרוא להנהלת בתי המשפט
"צד מעוניין".

"אני לא הסנגור של השופטים"
פני־גיל :נעבור לפרוצדורה של בירור
תלונה .איך זה מתבצע?
לאחר שאנחנו מקבלים תלונה אנחנו
עושים לעצמנו תוכנית עבודה .אם המתו
לונן מציין אנשים שנכחו באירוע ,אנחו
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" להגיד שהמערכת הפנימה"...
נו רושמים אותם כמי שאליהם יש מקום
לפנות .אנחנו גם מקבלים את הפרוטוקול
של הדיון ,ורואים לפי הפרוטוקול מי נכח
במקום .בשלב ראשון אנחנו פונים לשופט
כדי לבקש את תגובתו ,ולאחר מכן גם לכל
אותם אנשים שיכולים לעזור בבירור התו
לונה ,למשל עורכי דין שנכחו באולם ,אפילו
אם זה לא היה במסגרת הדיון שלהם.
שני :יש תלונות שאתה דוחה על הסף,
אבל יש גם מקרים שברור לך כי אין בת־
לונה ממש ,ובכל זאת למען הזהירות אתה
מעביר לתגובת השופט ואחר כך דוחה?
ואם כן ,האם אין בכך כדי להכביד על
השופטים באותם מקרים?
יכול להיות שזה מכביד במידה מסוימת,
אבל אני לא חושב שנכון מצידי לקחת
את האחריות לגורל התלונה ולומר מתוך
קריאה שאין לה יסוד .גם אם מהתרשמות
ראשונית אני בספק אם יש בתלונה ממש,
וגם אם אני יודע שאני מכביד על השופט,
אני מבקש מהשופט להגיב ,זולת אם מתו
קיימת עילה לדחות על הסף לפי החוק.
שני :כלומר אתה עושה זאת במודע.
במודע ,במודע .אני לא רואה את עצמי
בתפקיד של סנגור לשופטים ,אני לא הסו
נגור שלהם.
פני־גיל :אבל אם אתה על פניו אומר,
"תהא תגובתו של השופט אשר תהא ,אני
לא רואה פה בכלל איזושהי בעיה בהת־
נהגותו או בהתנהלותו" ,מדוע להעביר את
התלונה לתגובתו?
צריך להבחין בין תלונות שנדחות על
הסף ובין התלונות המתבררות .תלונות
שנדחות על הסף הן תלונות שבכל מקרה
אינן נכנסות לסמכות הנציב ,ערעור למשל.
הנציב איננו ערכאת ערעור ,ואת זה לא
כולם יודעים .הרבה פונים ומתלוננים שהו
שופט חייב אותם בתשלום גדול ,או דחה
בכלל את התביעה הכספית שהגישו .יש גם
מקרים שברור בהם שאין בתלונה ממש .אני
מצטער אם אני מביא דוגמאות קצת קיו
צוניות ,אבל אם מתלונן כותב שהשופט כל

 46׀ עורך הדין

גם אם מהתרשמות ראשונית
אני בספק אם יש בתלונה
ממש ,וגם אם אני יודע שאני
מכביד על השופט ,אני
מבקש מהשופט להגיב .אני
לא הסנגור של השופטים

נשיא ביהמ"ש העליון אשר גרוניס

עם כל הכבוד לנשיא
בית המשפט העליון גם הוא
עלול להיות נילון ,ואני לא חושב
שצריך להשאיר את המצב בכל
הנוגע לפרסום החלטות
כפי שהוא

הזמן הרכיב והוריד את משקפיו ,וזה מעיד
שהיה חסר סבלנות ,אני אשלח את זה לשוו
פט? אלה כמובן הדוגמאות הקיצוניות שכל
בר־דעת אומר מיד שאין בהן תלונה .דיברו
תי קודם על מקרה שבו הייתה עילה לתלוו
נה ,ומהתרשמות ראשונית היה לי ספק אם
היה בה ממש.

"במציאות הנוכחית יש בעייתיות"
שני :ביקשת לתת גם לנציב סמכות לה־
חליט על פרסום החלטותיו.
נכון .במציאות הנוכחית יש בעייתיות
מסוימת .לפי החוק היום ,מי שנותן את
ההסכמה לפרסום זה שר המשפטים ,היום
שרת המשפטים ,שהוא אדם פוליטי ,ונשיא
בית המשפט העליון .עם כל הכבוד לנשיא
בית המשפט העליון  -ואני לא מדבר על
הנשיא הנוכחי או על נשיאים אחרים באופן
ספציפי  -גם הוא עלול להיות נילון ,ואני
לא חושב שצריך להשאיר את המצב כפי
שהוא גם בעתיד.
פני־גיל :בלי להיכנס למקרים ספציפיים,
תוכל לתת דוגמה לנושא שלדעתך היה
חשוב שיפורסם?
למשל החלטות שנתתי בעניין צווי חיו
פוש .אני חושב שראוי היה שהציבור ידע גם
על ההחלטות האלה .כשבא שוטר לאזרח
כדי לערוך חיפוש ,שידע גם את זכויותיו .יש
מקרים שהתלוננו לפניי כי צו החיפוש היה
לקוי ולא ראוי .ואני לא מדבר על סמכות
השופט להוציא את צו החיפוש ,השאלה
היא איך הצו הזה יצא ,למשל אם הצווים
לא היו חתומים כנדרש או לא הכילו את
הפרטים הנדרשים.
שני :היו מקרים שהמלצת לפרסם ולא
קיבלו את המלצתך?
נדמה לי שהיה מקרה אחד.
שני :אז לכאורה פורסמו כמעט כל
ההחלטות שרצית ,ולמרות זאת אתה
חושב שיש צורך בשינוי.
יש הבדל בין להמליץ לפרסם ובין מדיו
ניות של פרסום על ידי הנציב .היום המצב
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הוא שצריך לבקש .אם זה היה בידי ולא
הייתי צריך לבקש ,הייתי חותם על ההחו
לטה ומפרסם אותה.
פני־גיל :ואילו הייתה הסמכות בידך
היית מפרסם הרבה יותר מקרים משה־
מלצת לפרסם?
כן.
שני :האם יית־
כן שחששת במידה
מסוימת מהאפשרות

שלא יקבלו את המלצתך והעדפת להימנע
מעצם הבקשה?
לא ,לא חששתי משום דבר ,אבל אני לא
חושב שכדבר שבשגרה אני צריך לבקש כל
פעם שייתנו לי אישור לפרסם.

"לא ידוע לי על שפיטה מתגוננת"
פני־גיל :מה עמדתך כלפי הטע־
נה על שופטים המביאים בחש־
בון שיש נציב תלונות ולכן הם

"הנציב צריך להיזהר כדי לא לשמש כלי בידי מי שמבקש לנגח שופט ,והיו ניסיונות כאלה" .גולדברג

אוקטובר 2013

עורך הדין ׀ 47

הראיון

נציב תלונות הציבור על שופטים הפורש ,אליעזר גולדברג

" להגיד שהמערכת הפנימה"...
נוהגים ומחליטים בהתאם?
לא ידוע לי על שפיטה מתגוננת .שופט
צריך לנהוג לפי כללי האתיקה ,נקודה .מה
הטענה ,שהשופט נוהג לפי כללי האתיקה
כדי שלא יתלוננו עליו?
פני־גיל :שהוא זהיר הרבה יותר.
אם שופט זהיר ,זה טוב מאוד .ואם אתה
רוצה לומר ששופט מרסן את עצמו כדי
שלא תוגש תלונה עליו ,טוב מאוד שהוא
מרסן את עצמו ,מפני שלולא היה מרסן את
עצמו היה עובר על ציווי אתי.
שני :הזכרת קודם את הקו הדק בין
מוסד הנציבות ובין העצמאות השיפוטית.
אתה מבין את החשש הזה של השופטים?
זאת התנגדות טבעית של שופט  -אל
תיכנסו לתחום שלי ,לעצמאות שלי.
שני :ואתה סבור שהשופטים מבינים את
החשיבות של מוסד הנציבות?
להגיד לך שהמערכת הפנימה את החשיו
בות של הביקורת במלוא המובן? לא ,לא,
לא.
פני־גיל :למה לא?
מאותה סיבה שהמערכת שומרת על
הדבר היקר ביותר שלה  -העצמאות .אבל
בא החוק ואומר :עצמאות היא נשמת אפם
של השופטים ,ואני חושב שיש לשמור על
העצמאות ,אבל אם מדובר בהתנהגות בלתי
ראויה ,ייכנס הנציב ויאמר את דברו.
שני :ואתה חושב שההתנגדות הזאת
טבעית ומובנת ,או שאילו יכולת היית
משנה את הדברים כך שהמערכת תפנים
יותר ביקורת?
לדעתי המערכת צריכה להפנים יותר את
הביקורת .היא צריכה להפנים שהביקורת
לא נעשית לרעתה אלא רק לטובתה ,שהו
ביקורת מטרתה לתקן ,ואחד מהכלים לתיו
קון המערכת הוא הנציב.
שני :מי צריך לדאוג לזה לדעתך ,מנהל
בתי המשפט? נשיא בית המשפט העליון?
אני לא נכנס עכשיו לתפקידים אלה או
אחרים ,אני מדבר על ראשי המערכת .ראשי
המערכת צריכים להפנים יותר את החשיו
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השופטים הם "אוכלוסייה"
רגישה לביקורת .יש בסיס
אידאולוגי לחשש של השופטים
מפני ביקורת ,כיוון שיש לעיתים
קו דק בין ביקורת ובין התערבות
בעצמאות השיפוטית

"אין משנה סדורה לטיפול בתלונות
שנמצאו מוצדקות" .גולדברג

אני חושב שתפקידי מסתיים
בכך שאני נותן החלטה .אני לא
רודף את השופט .המערכת
צריכה לטפל בשופטים,
ואני לא בא למלא את
תפקיד המערכת

בות של תפקיד הנציב.
שני :ואיך ההפנמה הזאת אמורה לבוא
לידי ביטוי בפועל ,ביתר שיתוף פעולה?
אני לא מבקש שילוב ידיים .אבל יש
מטרה משותפת גם למערכת וגם לנציב
והיא לתקן ליקויים .לפני כמה חודשים
התפרסם מחקר על הדימוי של המערכת
השיפוטית בעיני הציבור .המחקר הזה עשה
לי רע ,ואני חושב שהוא צריך לעשות רע
לכל מי שטובת המערכת לנגד עיניו .נאמר
שם שיש פיחות בדימוי של מערכת אכיפת
החוק בציבור ,והדימוי הנמוך הזה הולך ומו
תקבע במשך השנים .אז ישנם בוודאי כמה
גורמים למצב הזה ,בין היתר עינוי הדין
והתמשכות המשפטים ,אבל ישנם גורמים
נוספים .ולדעתי אחד הגורמים הוא התנהו
גות שופטים בדיונים ,התנהגות לא ראויה,
התנהגות לא אתית .אזרח שמופיע לפני
שופט שלא מתנהג כראוי קובע את דעתו
על כל המערכת .הוא לא מדבר על שופט
מסוים אלא על בתי המשפט בכללם .זאת
אומרת שהשופטים ערבים זה לזה.
שני :קרו מקרים בהם נתת החלטה בע־
ניין תלוי ועומד .האם אתה לא רואה בכך
פגיעה בעצמאות השיפוטית?
נגעת בנקודה בעייתית .אם אנחנו יכוו
לים לדחות את מתן ההחלטה עד לאחר
פסק הדין ,אנחנו משתדלים לעשות את זה.
יש מקרים שאנחנו יודעים שהם כבר אחרי
סיכומים ,ואנחנו משהים את הטיפול .אני
לא חושש שהשופט יושפע מההחלטה ,אבל
אחד הצדדים יכול לחשוב שבגלל התלונה
שלו העדיף השופט את הצד השני .אני חס
וחלילה לא מעלה על דעתי ששופט ייתן
החלטה שונה רק בגלל שהתלוננו עליו ,אבל
אם אפשר אנחנו מנסים למנוע את הסיו
טואציה .מצד שני יש מקרים שאי אפשר
למנוע ,למשל אם המתלונן לא מקבל במשך
שנה פסק דין ועל כן מתלונן ,התלונה כמובן
תתקבל לפני פסק הדין ,וכמוה גם ההחלטה
שלי.
שני :אבל אז יש חשש של הצדדים מנ־
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הראיון

נציב תלונות הציבור על שופטים הפורש ,אליעזר גולדברג

" להגיד שהמערכת הפנימה"...
התפלגות ההחלטות שניתנו בשנת *2012
סך התלונות שניתנו בהן החלטות968 :

6%

תלונות שבירורן
הופסק 54

10%

תלונות שנמצאו
מוצדקות 101

47%
34%

תלונות שנדחו
לאחר בירור 460

3%

תלונות שאין לבררן 327

תלונות שבירורן מוצה 26
* מקור :דו"ח נציבות תלונות הציבור על שופטים

קמנות בתוצאה.
אוי לי מיוצריי ואוי לי מיצריי .זאת אכן
בעיה ,לא של בית המשפט אלא מבחינת
הנראות.
שני :האם אי פעם חזרו אליך תיקים
שנתת בהם החלטות?
יש מושג שלא נמצא בחוק והוא "השגה
על ההחלטה" .מכיוון שאין ערעור על החו
לטת הנציב ,הקמנו מנגנון של השגה .לא
אומר שזה דבר של יום ביומו ,אבל במקרה
הצורך אני מתקן את ההחלטה .אני בכלל
לא רואה פגיעה בכבודי אם אני מתקן
עיוות .נפלה שגגה מלפניי? אני מתקן .מה
הבעיה בזה?

"שופטים אינם מלאכים"
פני־גיל :מה מה יש בהתנהגות השופטים
היום שלא היה לפני עשרים שנה ,אז הדי־
מוי של המערכת המשפטית היה טוב הרבה
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יותר בעיני הציבור?
כשאני נכנסתי כשופט למערכת לא היו
מחקרים ולא היו נתונים סטטיסטיים.
פני־גיל :כלומר לא השתנה דבר בהת־
נהגות?
אני לא יודע אם לא השתנה דבר ,אבל
איך אפשר להשוות את החשיפה ואת השו
קיפות שיש היום למה שהיה בעבר? צריך
להתרגל למציאות חדשה בנושא הזה .אי
אפשר להשוות לימים עברו כשאין לך למה
להשוות .היום יש מחקרים ומשאלים כדי
לדעת את עמדת הציבור ,ואז לא היו.
שני :כלומר אתה לא יודע אם התופעות
החמורות שראית היו או לא היו בעבר.
אני לא יודע .יכול להיות שהיו ,יכול
להיות שלא היו .בעבר אם מישהו היה מגיש
תלונה על שופט ,לא ידעו בכלל איך לאכול
אותה .פעם זה היה הולך למנהל בתי המשו
פט ,ופעם זה היה הולך לנשיא בית המשפט

העליון ,ופעם לנשיא של אותו בית משפט.
אני לא יודע איך נעשה הבירור ,הרי כל
הגורמים שאליהם הגיעה התלונה הם כפי
שאמרתי "נוגעים בדבר" .זאת אפוא המטו
רה של הנציב :שכגוף אובייקטיבי יברר את
התלונה ,ללא מורא וללא משוא פנים.
פני־גיל :אבל אתה כאדם ,כשופט ,שה־
כרת שופטים ,האם מה שאתה נתקל בו
כיום בתלונות כלפי השופטים התקיים גם
בעבר?
מכיוון ששופטים אינם מלאכים ,אני
מניח שגם בעבר היו שופטים שלא התנהו
גו כפי שצריך להתנהג ,אבל אולי בשעתם
גם הנורמה הייתה שונה מכיוון שלא היה
המוסד של נציב תלונות .כשיש נציבות כלו
שהי  -לא חשוב אם נציבות השופטים או
נציבות אחרת  -התלונות יגיעו יותר מאשר
אותן תלונות ספורדיות שהגיעו פה ושם.
יש לאדם כתובת ,והוא יודע היכן הוא יכול
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להגיש את התלונה .מדוע מספר התלונות
של עורכי הדין גדל? כי גם עורכי הדין התו
חילו להפנים את זה שיש כתובת ,וזה לא
היה בעבר.
שני :מה אתה חושב על מערכת המשפט
באופן כללי?
אנחנו יכולים להתגאות במערכת המו
שפט שיש לנו ,אבל ישנם שופטים מעטים
שמקלקלים את השורה ,והמקרים האלה לא
נשארים רק באולם שלהם .זה כאש בשדה
קוצים ,זה פוגע במערכת כולה.
פני־גיל :אם כן ,לא ראוי לנקוט כלפי
אותם שופטים ספציפיים ,שהם המיעוט
שבמיעוט ,צעדים קשים יותר ,למשל לה־
עביר אותם מתפקידם?
אין היום משנה סדורה לטיפול בתלוו
נות שנמצאו מוצדקות .אני לא אומר שאם
הנציב קבע שהתלונה מוצדקת צריך "לתו
לות" את השופט הזה .ישנם מקרים קלים,
אפילו קלי ערך ,אבל ישנם מקרים חמורים
יותר ,וישנם חמורים עוד יותר .על הסקאלה
הזאת צריך לקבוע מה המערכת עושה עם
אותם שופטים .האם היא רק אומרת "נו־נו־
נו"? האם היא צריכה להעמיד לדין משמעו
תי? להדיח את השופט מכהונתו?
פני־גיל :אז מה אתה מציע?
אני מציע שיהיה מנגנון במערכת שיקבע
מה עושים במקרה כזה.
שני :ניסית להעלות זאת לפני הגורמים
הרלוונטיים במערכת המשפט?
תפקידי מסתיים בכך שאני נותן החלטה.
אני לא רודף את השופט .כפי שאמרתי,
מטרת עבודתנו היא לתקן ליקויים .המעו
רכת צריכה לטפל בשופטים ,ואני לא בא
למלא את תפקיד המערכת.
פני־גיל :היו מקרים שהמערכת לא טיפ־
לה בהם כראוי?
כן ,היו מקרים שהמערכת לא טיפלה
כראוי .אני מבין שלדעת מי שהסמכות
בידו להחליט זה היה בסדר ,אבל אני מביע
את דעתי ואומר כי היו מקרים שלא טופלו
כראוי.
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"פרשת אלשיך? לא עונה"

אם מישהו חושב שהפרשנות
היא כזאת או אחרת ,אני לא
אחראי לכך .אני משתדל
לומר את הדברים בצורה
הברורה והבהירה ביותר .אני
לא מדבר בכפל לשון אלא
בלשון ברורה וחד־משמעית

"שופט הוא בן אדם ,אבל הוא
צריך לשלוט בעצמו" .גולדברג

לעורכי דין יש בעיה מסוימת
להגיב לתלונה על שופט ,ואני
מבין אותם .לא פעם אנחנו
צריכים להזכיר לעורך הדין
שהוא חייב לנו תגובה .היו גם
מקרים שעורך דין ביקש שלא
נציין את שמו בהחלטה

פני־גיל :מאחר שאתה מנוע מלהגיב על
מקרים ספציפיים ,אציג ברשותך את המ־
קרה הספציפי של השופטת אלשיך .האם
הטיפול של המערכת במקרה זה מניח את
דעתך?
אתה שואל אותי אם המקרה הזה נכלל
במקרים שאמרתי שלא טופלו כראוי?
פני־גיל :זאת השאלה.
והתשובה היא פשוטה ,אני על השאלה
הזאת לא עונה.
שני :האם בחלק מאותם מקרים לא
הבינה המערכת נכון את החלטתך או הע־
דיפה להחליט אחרת?
מה שקובע לדידי הוא ההחלטה שלי .אם
מישהו חושב שהפרשנות היא כזאת או
אחרת ,אני לא אחראי לכך .אני משתדל
לומר את הדברים בצורה הברורה והבהירה
ביותר .אני לא מדבר בכפל לשון .בהחלטוו
תיי אני מדבר בלשון ברורה וחד־משמעית.
לא תמצאו התחכמויות בהחלטות שלי.
והחלטת הנציב היא שקובעת.
שני :אבל אחרי שאתה כותב את החל־
טתך ומגיע למסקנה למשל ששופט לא נהג
כראוי ,אתה לא כותב אם לדעתך צריך לה־
עביר אותו מתפקידו .את זה אתה משאיר
למערכת.
נכון.
שני :כלומר אולי הלשון ברורה ,אבל היא
לא ברורה עד הסוף כי היא לא אומרת מה
צריך לעשות.
לא ,היא ברורה .אני מסיים את תפקידי
בכך שאני כותב החלטה ברורה .אתה שואל
מה עושים בעקבות החלטתי הברורה.
שני :הסמכות של הנציב להמליץ לווע־
דה לבחירת שופטים לסיים את כהונתו של
שופט קיימת בחוק.
הסמכות קיימת ,אבל אני לא חייב להו
שתמש בה תמיד .אני חושב שבכל תקופת
כהונתי ,מתוך כ־ 5,000תלונות היה מקרה
אחד שבו עשיתי שימוש בסעיף הזה.
פני־גיל :למה לא להשתמש בסמכות
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הראיון

נציב תלונות הציבור על שופטים הפורש ,אליעזר גולדברג

" להגיד שהמערכת הפנימה"...
הזאת?
מפני שאני משאיר שיקול דעת למערכת.
פני־גיל :אבל אם אתה נותן את שיקול
הדעת למערכת ומגיע למסקנה שאין משנה
סדורה ,ובין במישרין ובין שלא במישרין
מבקר במידה מסוימת את מה שהמערכת
עושה ,למה שלא תמליץ?
כן ,אבל המערכת צריכה גם לקבל את
ההמלצות .היא לא חייבת לקבל אותן.
פני־גיל :במילים אחרות ,בגלל החשש
שמא המערכת לא תקבל את ההמלצה שלך
אתה לא ממליץ?
לא בגלל החשש ,בגלל שיש מקרים שאני
אומר המערכת תקרא ,תבין ותחליט .זה
נכון שבמקרים מסוימים היא לא פעלה כפי
שאני חושב שהייתה צריכה לפעול.
שני :אז מדוע לא לסייע לה?
אני לא צריך להאכיל את המערכת בכפית
כדי שתדע כיצד לפעול בעקבות החלטתי.
אנחנו מדברים על ראשי המערכת.

"הנציב לא צריך סמכויות ענישה"
פני־גיל :אתה חושב שצריך שתהיינה
לנציב סמכויות ענישה?
זאת לא החלטה קלה מפני שבסופו של
דבר יש פה שתי מערכות שמתנגשות זו בזו
מבחינת תפקידיהן .מערכת מבקרת איננה
מערכת עונשית ,ואם הנציב יקבל על עצמו
סמכויות ענישה הוא יהיה גם מערכת מבו
קרת וגם מערכת עונשית .השילוב הזה הוא
לא נורמלי ,יש בזה בעייתיות.
פני־גיל :בסדר ,אבל מה העמדה שלך
בנושא?
אני חושב שלא צריך לתת לנציב סמו
כויות ענישה ,אבל המערכת צריכה לבנות
את המנגנון לתהליך הבא לאחר ההחלטה.
פני־גיל :שני הנציבים הראשונים וגם
הנציב הנכנס הם כולם יוצאי בית המשפט
העליון .האם אין מקום לשקול שיהיה נציב
שלא מתוך המערכת?
טוב ,אתה לא היחיד שאולי חושב שלא
מילאתי את תפקידי (צוחק).
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הנציבה הראשונה .טובה שטרסברג־כהן

המערכת צריכה להפנים
יותר את הביקורת .היא צריכה
להפנים שהביקורת לא נעשית
לרעתה אלא רק לטובתה,
שהביקורת מטרתה לתקן ולא
להעניש ,ואחד מהכלים לתיקון
המערכת הוא הנציב

פני־גיל :לא לכך התכוונתי .המדד הטוב
ביותר לזה שמילאת את תפקידך כראוי
הוא שחלק מהשופטים סבורים שהיית
קשוח מדי כלפיהם.
אני לא חושב שהייתי קשוח .הייתי מחו
מיר ,זה נכון .אני מודה ומתוודה .גם בלי
שהופעל עליי לחץ בלתי סביר ,אני מודה,
החמרתי.
פני־גיל :מדוע?
אני מחמיר עם אחרים מפני שאני מחו
מיר גם עם עצמי ומפני שאני חושב ששופט
חייב להחמיר עם עצמו .התנהגות שראויה
לאחר איננה ראויה לשופט.
פני־גיל :תוכל לתת דוגמה?
לדוגמה ,בית המשפט חייב בכבודם של
באי בתי המשפט ,בדיוק כפי שהוא מצפה
שבאי בתי המשפט ירחשו לו כבוד .זה
צריך להיות הדדי .לא רק כלפי עורכי דין
אלא כלפי כל באי בתי המשפט .בית המו
שפט חייב לכבד אותם .אני אומר :אם יש
לך ספק ,אין לך ספק .אתה צריך לנקוט את
הקו המחמיר .אתה מבקש שיתייחסו אליך
בכבוד ,כבד אתה את האחרים .מדובר ביחו
סי אנוש וברגישות.
שופט צריך לדעת שהאזרח ,בניגוד לעוו
רכי הדין המשופשפים ,לפעמים זה המשפט
הראשון שלו והפעם הראשונה שלו בבית
המשפט ,וכולו חרד .התייחס אליו בהתאם,
תבין אותו.
שני :התרשמת שחסרה רגישות במער־
כת?
אי אפשר להגיד שאין רגישות במערכת,
אבל היו מקרים שמצאתי תלונה מוצדקת
מכיוון ששופט היה צריך לנהוג ביתר רגיו
שות.

"לפעמים יש אי נעימות"

הנציב הנכנס .אליעזר ריבלין

שני :האם כהונתך כשופט בבית המשפט
העליון לא יצרה אצלך קושי לבקר עמיתים
שלך לשעבר?
יש הבדל בין אי נעימות ובין קושי .נכון
שיש לעיתים אי נעימות ,אבל אני חושב
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שאני מסוגל להחליט גם במקרים שהייתה
היכרות .חוץ מזה גם חלפו כבר כמה שנים
מאז שפרשתי מבית המשפט.
פני־גיל :האם גזרת על עצמך הימנ־
עות מהתרועעות עם שופטים בתקופת
כהונתך?
אדם מגיע לגיל שבו הוא לא מחפש חבו
רים .הוא יכול לאבד חברים ,אבל הוא לא
מחפש חברים.
פני־גיל :ובכל זאת מדובר במי שהיו חב־
ריך.
צריך להבחין בין היכרות ובין חברות.
לי לא הייתה בעיה לבקר שופטים של בית
המשפט העליון .אם הייתי צריך לומר שהו
שופט לא נהג כשורה ,כתבתי שהוא לא נהג
כשורה.
פני־גיל :אולי אצלך לא הייתה בעיה כי
זה אתה ,אבל אצל נציב אחר עלולה לה־
תעורר הבעיה הזאת .לכן שוב אני חוזר
לשאלה ,מה דעתך על האפשרות שהנציב
יבוא דווקא מחוץ למערכת?
לדעתי הנציב צריך להיות בעל אוטוריו
טה .למשל ,אף אחד מהעובדים בנציבות
לא חותם על מכתב לשופט ,רק הנציב .זה
כלל .אני מכבד את השופטים ועושה זאת
מתוך הערכה להם ומתוך כיבוד מעמדם.
מאידך גיסא ,אני חושב שהשופטים גם הם
מתייחסים אחרת למי שבא מהמערכת .הם
לא יאמרו" :מה הוא אומר לנו ,הוא ישב
פעם בדין? במקרה הכי פשוט לא ישב" .לי
יש מניות .לא יכולים להגיד לי שאני לא
יודע מה זה שופט שיושב מהבוקר עד הערב
במשפטים ,ובשעות הערב כבר עייף ויכול
לפעמים להיות רגזן ולא לשלוט ברוחו.
כי אני ישבתי שם ,אני ישבתי מהבוקר עד
הערב.
שני :לך היה יתרון מסוים בכך שפרשת
מבית המשפט העליון זה לא מכבר .לא
יכולה להיות בעייתיות כאשר מדובר במי
שפרש לאחרונה?
מטבע הדברים ,הריחוק הזה מסתדר מעו
צמו .גם השופט ריבלין שיבוא אחריי פרש
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אזרח שמופיע לפני שופט
שלא מתנהג כראוי קובע
את דעתו על כל המערכת.
הוא לא מדבר על שופט
מסוים אלא על בתי המשפט
בכללם .זאת אומרת
שהשופטים ערבים זה לזה

לפני כשנה וחצי .זה לא שהוא התמנה למו
חרת פרישתו.
שני :התבטאת בהקשר של שופטים
שחוקים והפנסיה שמונעת את פרישתם,
ואמרת שהסכנה משופט לא ראוי איננה
פחותה ממנתח שאיננו ראוי.
אמרתי את הדברים על שופט שאיננו
ראוי להמשיך לכהן .בוודאי צריך לתת לשוו
פט כזה אפשרות לצאת בכבוד ,אבל הוא
לא יכול להמשיך לשבת במשפטים .ברוב
התלונות מדובר על שופטים מעטים במצב
כזה ,אבל במציאות כזאת צריך להגיד לשוו
פט :אין ברירה ,אתה צריך להפסיק .אנחנו
נחשוב ונראה באילו תנאים תצא ומה עם
הפנסיה וכל השאר ,אבל לתת לו להמשיך
לשבת על כס המשפט? זה לא ייתכן.

"בא אדם ומעליל עלילה"

מנהל בתי המשפט מיכאל שפיצר

כשהוגשה בעבר תלונה על
שופט ,לא ידעו בכלל איך לאכול
אותה .פעם זה היה הולך למנהל
בתי המשפט ,ופעם זה היה הולך
לנשיא בית המשפט העליון ,ופעם
לנשיא של אותו בית משפט .כל
הגורמים היו "נוגעים בדבר"

שני :בהחלטתך בעניין התלונה של עו"ד
רוני אלוני־סדובניק קבעת שהשופטים
פעלו כראוי ,וגם הוספת שקיימת מגמה
שבה כבודם של שופטים נהיה הפקר .האם
אתה סבור שכחלק מאותה מגמה נעשה
שימוש גם במוסד הנציבות?
אני חושב שהנציב צריך להיות זהיר מאוד
כדי לא לשמש כלי בידי מי שמבקש ביודעין
לנגח שופט .זה לא המקרה שבו אדם מגיש
תלונה בתום לב ,ואני דוחה אותה מפני
שלדעתי היא לא מוצדקת .כאן אדם בא
ומעליל עלילה .מקרה חמור .אני לא מדבר
על המקרה הזה.
שני :אבל אתה ציינת את זה ספציפית
בהחלטה הזאת.
כן ,אבל דיברתי על כך שצריך למנוע את
האפשרות הזאת.
שני :והרגשת שהיו ניסיונות להשתמש
בך ככלי לנגח שופטים?
כן .יש מקרים שגילינו בבירור שלא היו
דברים מעולם.
פני־גיל :איך אתה רואה את עורכי הדין
במנגנון בירור התלונה? האם הם חוששים
לפעמים מתגובת השופט?
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הראיון

נציב תלונות הציבור על שופטים הפורש ,אליעזר גולדברג

" להגיד שהמערכת הפנימה"...

"אני לא צריך לבקש כל פעם שייתנו לי אישור לפרסם" .הנציב הפורש

אני ער לכך שלעורכי דין יש בעיה
מסוימת להגיב לתלונה שמגישים על שופט.
לא פעם הייתי צריך בלשון עדינה ללחוץ
קצת על עורך הדין להגיב .אגב ,על פי החוק
חלה עליו חובה להגיב.
פני־גיל :כן ,אבל הוא יכול להגיד "לא
זוכר" וזהו.
אכן לא פעם אנחנו צריכים להזכיר לעורך
הדין שהוא חייב לנו תגובה ,אבל בדרך כלל
עורכי הדין משיבים בזמן שאנחנו מציבים
להם .היו לנו גם מקרים שעורך דין ביקש
שבהחלטה לא נציין את שמו כדי שהשופט
לא ידע שזה הוא .שוב ,אני יכול רק לומר
שאני מבין את עורכי הדין .אני באמת מבין
אותם.
פני־גיל :זאת באמת בעיה.
זאת בעיה ,אבל מצד שני הבירור מחייב
כי ימוצו כל האפשרויות כדי להגיע למסקו
נה הנכונה בתלונה .גם אם החשש של עורך
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הדין מוצדק ,המחוקק ראה את האינטרס
של בירור התלונה כגובר על הבעייתיות
הזאת.

"היום מבינים שהמבקר איננו אויב"
שני :היית מבקר המדינה ונציב תלונות,
שהם שני תפקידי ביקורת .איך אתה רואה
את מעמד הביקורת בישראל?
אני חושב שבעידן שלנו גופים מבוקרים
מבינים שהמבקר איננו אויב שלהם .אולי
בעבר הייתה תחושה שהכל צריך להישאר
במשפחה ,אבל כבר עברנו את התקופה
הזאת .גם המערכות המבוקרות מבינות
היום שהמבקר בא רק להיטיב ולא להרע.
שני :ואתה יכול לומר היום שמערכת
המשפט עם מוסד הנציבות היא מערכת
טובה יותר מאשר בלעדיו?
אני מקווה שהנציבות תרמה משהו לטיוב
המערכת.

פני־גיל :זה בצניעות.
אני מקווה.
פני־גיל :לסיום ,מה היית מייעץ למחלי־
פך בתפקיד ,השופט ריבלין?
בטקס החילופים אמרתי שאם השופט
ריבלין היה שואל אותי לפני שקיבל על
עצמו את התפקיד ,הייתי אומר לו" :קח את
התפקיד מפני שאתה מתאים לתפקיד" .אני
חושב שהוא מתאים לתפקיד ,ואני לא צריך
ללמד אותו.
שני :שימשת עשרות שנים שופט ,מבקר
ונציב .במבט־על אתה אופטימי לגבי המ־
ערכת?
המערכת מעולה .אני לא יודע אם כולם
מבינים לאילו הישגים הגיעה המערכת השיו
פוטית שלנו .כפי שאמרתי ,יש שופטים שמו
קלקלים את השורה .זה הכל ,ואת זה צריך

לתקן .אבל המערכת מעולה ממש.
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