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 ערב טוב לכולם,

 

 לפתוח את מושב הסיום לכבודו של השופט מישאל חשין. אני שמח

 

במרכז הבינתחומי  המשפטים לימודי את , התחלתי1998 שנה, באוקטובר 20-כ לפני

יעורים במשפט חוקתי, בהנחיית והש, ״ימי המהפכה החוקתית״הרצליה. הימים היו 

, נשבתי מחבריי רביםכמו . ים בוויכוחים עזיםדורי קלגסבלד, היו מרתקים ומלאדר׳ 

שניסיתי לנסח , למתי להתמחות בלשכתו. שלחתי מכתבוח בקסמי השופט חשין

 שנים לאחר מכן,. חשין לא קיבל אותי להתמחות אך , אך לשוואפה ״חשינית״בש

ט חוקתי משפ״—יחדלקורס שלימדנו  השהפך לידידות, שהתגלגל ,נוצר קשר

בתחילת הקורס,  .בחייהמהנות החוויות המקצועיות  זו הייתה אחת .למתקדמים״

כשלא הסכים עם דבריי, נטה לומר זאת בנימוס. אך מהיכרותי —חשין היה מאופק

חל ״סימן לא טוב״... ואכן, עם חלוף הסמסטר -עם חשין, ידעתי כי מדובר ב

  ☺ זכיתי גם אני במנה ממזגו הסוער. הרגשתי כי כעת חשין חש קרבה—שיפור

 

קונפורמיזם, –, נוןספרותי: סגנון כתיבה כמשפטן שלושה מאפיינים ייחודים לחשין

הייתה  .וך שניות מי נגד מי ועל מה ולמהבת ים המזהיםחוש, ואינסטינקטים חדים

-פסקכי  ,סטודנטברור היה לכל לו חדוות כתיבה, אהבת משפט, וחוש צדק עז. 

 מקורי.-ו ,חריףלי, אצבעוני, לירי, מרגש, אמוציונ !דין של חשין הוא יצירת אומנות

 

אחד מפסקי הדין האחרונים  2006.1בפברואר חשין פרש מבית המשפט העליון 

 .חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם לחוקתיות שעסק ב שכתב

—מבסס את שני ״הצפנים הגנטיים״, כדבריו, של מדינת ישראלחשין  בפסק דין זה

, מדינה יהודית. בעיני, הפרטיקולריהצופן , זכויות האדם, והאוניברסאליהצופן 

 .מרכזיות משלוש סיבותוזאת  זהו אחד מפסקי הדין החשובים שכתב

 

 

 :ד כגבול למחוקקיסו-קרונותהצבת עהאחת, 

 

 לפגוע ניתן לאלדבריו, ״. למדינה הבסיס הםהללו  גנטייםה צפניםה שני חשין קובע כי

 את לבטל והסמכות הכוח לכנסת לה אין. יסוד בחוקי לא ואף חקיקה באמצעות בהם

זו ״—״עליו מערערים שאין נתוןהעם היהודי לבית לאומי ״ בזכותראה חשין  ".המדינה

הכווינו , חוקי היסוד אךעקרונות היסוד, ולא  2!כלשונו״, הראשית וממנה נמשיך בדרך

זכויות האדם.  אלא גם בהגנה על ,אותו לא רק בהגנה על צביונה היהודי של המדינה

 הנה קטע מדבריו:

 

                                                      
 (.2006) 619( 1)סא ד"פ, הכנסת' נ בישראל השלטון לאיכות התנועה 6427/02 ץ"בג 1
 (.1996) 548-547, 529( 2פ"ד נ) נ' רשם המפלגות איזקסון 2316/96רע"א  2



: יסוד-חוקוב וחירותו האדם כבוד: יסוד-חוקב הדמוקרטי העיקרון נחרת כיום

 וגם ... היסוד חוקי היות לפני עוד בנו שלט זה יסוד-עקרון ואולם ,העיסוק חופש

 לערכים בנות אלא, בעיקרן, אינן היסוד-בחוקי המנויות היחיד של היסוד זכויות

 .נעלים

 

מציבים גבול הם הם נוגעים בליבת התיאוריה הדמוקרטית. אלו דברים חשובים. 

כנורמת —הודית ודמוקרטיתי—. ומעגנים את המסגרת הנורמטיביתברור למחוקק

סיומות אשר המחוקק את סמכותו. אלו הן אקב גם הבסיס של המדינה, ממנה שוא

 למיותר. ״מדינת הלאום של העם היהודי –חוק יסוד: ישראל ״הופכות, במידה רבה, את 

 

 

 :״תהודית ודמוקרטימונח ״יפרשנות יכולת לרבע את המעגל בהשנייה, 

 

קיומה של כיצד ניתן לשלב בין  בפסיקותיו ממחישהוא  .ליברלוציוני היה חשין 

יהודית ״המונח  במורכבותצד מחויבות עמוקה לזכויות האדם. מדינה יהודית, ל

 .משני קצותיו לאחוז במקל חשין ידע, ״ודמוקרטית

 

 :הוא קבע הדין בעניין תלמידי הישיבות-בפסק

 

. והמדינה ה"יהודית", האחת והיחידה .. סבל הוא-העם היהודי עם למוד

פני הגלובוס, נועדה לקבץ אותו מכל גלויותיו, לקיים בידו -הקיימת על

תמצית הווייה  ...  ת וליתן מנוח לראשו ולגופו העייףזכות להגדרה עצמי

ברוב זו של המדינה מחייבת, כמו מעצמה, כי יהודיות המדינה תתבטא 

את  רוב יהודי מסיבי יהיה בכוחו להמשיך ולקיים רקשכן  ,יהודי מסיבי

 המדינה כגוף יהודי חי ונושם.

 

הגנות -ן צורך בכל עוד יישמר רוב יהודי מסיבי, ניתן לומר, אי. זו קביעה חשובה

וגם , ו; בהעדרמדינת הלאום של העם היהודיישראל, : יסוד-חוקתיות, דוגמת חוק

 לא תעזורנה.של ״חוק הלאום״ חוקתיות ההגנות -הגם סביר כי זאת ראוי לזכור, 

 

בה בעת, חשין היה לוחם זכויות אדם וחלוץ בהגנה על זכויות נשים, הזכות לחופש 

איזקסון נ׳ רשם המפלגות,  , בפרשת1996מדת, וזכויות הערבים בישראל. בשנת 

 מהיותה לחסר כדי בה אין אזרחיה׳ כל מדינת׳ היא״ ישראל כי האמירהש מצאהוא 

 .״זכויות שווי הם המדינה אזרחי כל המדינה יהודית ... בתוככי מדינה המדינה של

 

כזו —החסרה כיום בשיח הציבורי—ציונות ליברלית והומניתחשין מציג בפסיקותיו 

 מלאשוויון זכויות ועל משטר זכויות האדם ו בית לאומי לעם היהודי עלבעוז המגנה 

 העצמאות.הכרזת , ברוח למיעוטים

 

 

 

http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/70320
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71905
http://www.nevo.co.il.ezprimo1.idc.ac.il/law/71905


 :שיפוטי קטיביזםס האבפרדוקקשורה השלישית, 

 

לחשין נוצר דימוי של שופט שמרן יחסית, במובן של שופט שאינו ״אקטיביסט״. 

דינו -אך פרשת תלמידי הישיבות מוכיחה עד כמה רחוק דימוי זה מהמציאות. פסק

ביטול חוק של הכנסת, בנושא פוליטי רגיש, לא —שיא האקטיביזם השיפוטיהוא 

ל היותו מנוגד לשלושה מן בשל היותו מנוגד לזכויות היסוד בחוקי היסוד, אלא בש

גם אם  ,שתוקפם יפה—יהודית, דמוקרטית, ושוויונית—עקרונות היסוד של המדינה

ייחודו של חשין את את סודו ו מייצגדין זה -אינם מעוגנים בהוראות חוקתיות. פסק

הוא ביטא בפסיקה את מצפונו, שיתף את הקורא בלבטיו, ופיו —כשופט וכאדם

—גם כאשר פסיקותיו ביטאו מה שמכונה ״אקטיביזם שיפוטי״וליבו תמיד היו שווים. 

 סגנונו המיוחד. בשל קביעותיו את לעכל קל היה—וחלק מהן בהחלט ראויות לתואר

 

 

גם  כמו—ואינטואיציות חדותשכל ישר,  יצירתיות,לצד —אומץ לבו אנושיות, רגישות

השופטים לאחד חשין  אלו הפכו אתכל —ולפלת ומזג סוערלשון מפ ,רגשנות

לעבוד עימו. הוא חסר גם . זכיתי להכירו. ווחדים בהיסטוריה של מדינת ישראלהמי

 לי. אך יותר מכל, קולו חסר בשיח הציבורי.

 תודה רבה!

 

 

 


