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נאמן למקור

ציטוטים נבחרים מהפסיקה
מציאות קשה בעמנואל
"המקרה בו עסקינן משקף מציאות קשה באשר למידת הקפדתו של
זרם החינוך המוכר שאינו רשמי לקיים את זכויותיהם לשוויון של
הפרטים הלומדים במוסדותיו .אין לי אלא להצר על כך שמגזרים שומ
נים מסתייעים בזכותם לחינוך מגזרי לצורך העמקת האפליה בחברה
הישראלית .נוכח גלגוליה הרבים של פרשה זו ,ותחושותיהם הקשות
של כל הנוגעים אליה ,אין לי אלא לקוות כי בסיומה ישובו תושבי
היישוב לקיים אורח חיים בצוותא ,בו יפקידו את ילדותיהם בידיו של
מוסד חינוכי ראוי ,אשר יחנך ,בין היתר ,לסובלנות בין אדם לחברו".
(בג"ץ  1067/08עמותת "נוער כהלכה" ואח'
נ' משרד החינוך ואח')

איום גס על מערכת המשפט
"דמותו הקרינה אצילות" .השופט אדמונד לוי ז"ל

התיקים ששמע .לא אחת הפצרנו בו ,נאבקנו ממש ,שיקל על עצמו
ולּו במעט ,ויאפשר לשופט אחר מן ההרכב לכתוב את פסק הדין.
הערכנו הערכה עמוקה וכנה את מוסר העבודה שלו .לא בכדי לא נזמ
קקו לשופט לוי שלושת חודשי הכתיבה שלהם זכאי כל שופט לאחר
פרישתו; את כל חובות הכתיבה שלו סיים עם פרישתו ,בהגיעו לגיל
.70
כל מי שהכיר את השופט לוי ,זיכרונו לברכה ,התוודע לאישיותו
המיוחדת .דמותו הקרינה אצילות ,וכך התייחס לכל הסובבים אותו.
עוצמתו הרבה הייתה בשקט שהפגין .הוא היה אדם חריף ,דעתן
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" ...בעוד בית־משפט זה שוקד על מלאכת כתיבתו של פסק־הדין
בעתירות הנוכחיות ,נמצא מי שטרח לפרסם ברבים כי הוא שוקל
ליזום חקיקה אשר תמנע מבית־המשפט הגבוה לצדק להתערב
בהחלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה .וכל שאוכל לומר על כך
הם שניים  -ראשית ,שזהו איום גס שמערכת המשפט טרם ידעה
כמותו ואשר נועד ,ככל הנראה ,להשפיע על פסיקותיה; שנית,
שהתנהלות זו הינה מתכון בדוק לפגיעה אנושה בדמוקרטיה ,לסאוב
השלטון ולשחיתות נמשכת .בנסיבות אלו ,וכאשר התחושה בציבור
היא ,כאמור ,שעניינם של בכירים שסרחו נבחן בסלחנות־יתר
ומסתיים בהסדרים מקלים ,מחייב האינטרס הציבורי כי גם מטעם
זה יתברר ענינו של משה קצב בבית־המשפט".
(בג"ץ  5699/07פלונית (א')
נ' היועץ המשפטי לממשלה)
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