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שלהאינטרנטבאתרשפורסמהוהיא,ההכרעהביוםברדיו,כמעטתקדיםחסרבאופן,ששודרה
t[(02.11.1608visited1851),העליוןהמשפטבית [ww.coun.gov .ilיוםשללמחרתו.
שבוכאתרהתמציתלפרסוםהטעםגםכמו,ברדיוהתמציתלהקראתהטעםכילהניחסביר

תשלוםואץקלההיאאליוהגישהואשר,העליוןהמשפטביתשלהדיןפסקיברגילמצויים
הכרעתתמצית.האפשרכמידתולפומביתלנגישההדיןהכרעתתמציתאתלהפוךהיה,בצדה
נועדמשפטסיפורישלשכדרכםסיפור,לקהלשסופרהעיקריהסיפוראת,לפיכך,מהווההדין

,זותמציתעלמתבססתוורשימה.לאורהצדקאתהמוציא,האמיתיהסיפורהואכיאותולשכנע

הרלוונטיתלפסקהיפנוהדיןמהכרעתהאזכורים,לפיכך.התקדיןבמהדורתשהופיעהכפי
.ההכרעהבתמצית

.(אולמרטעניין:להלן)1(1)ז"תשנמ"פ,אולמרט'ני"מ96/329(א"ת)פ"ת2
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מראשידועההכרעהשלכרוניקה:מבוא.א

.האחרונותבשניםבישראלאורשראהביותרהחשובבטקסטמדובר"
מבהירהוחבורתודרעיאריהבענייןהדין-פסקבתמציתקריאה

איכויותבהשמתגלות,הראשונההמעלהמןתרבותיתיצירהשלפנינו
,היתרבין,הואספרותיטקסטשלמבחנואם.מרשימותספרותיות
הרי,ותוכןצורהביןופורייםמשמעותייםגומליןיחסישלבקיומם
.3"ממששלמופתליצירתלהחשבראויההדין-פסקשתמצית

המשמטבפתח.1
,בעניינוהדיןהכרעתמתןבעתס"שמפלגתוראש,לשעבר4הפניםשר,דרעיאריה

.שונותשוחדבעברותכנאשם,בירושליםהמחוזיהמשפטביתבפנילדץהועמד
:אלובמיליםפותחתבעניינוהדיןהכרעת

בתיקהראיותאתושמעמדיןעלזהמשפטביתישבימיםמאותארבע"
זהאישוםבכתב...הדיןאתלהכריעעת.נעילהשעתהגיעההיום.זה

אישומיםעשרה.מרמהובעבירותבשוחדהנאשמיםארבעתמואשמים

לפי.השוחדבפרשתעוסקיםאישומיםארבעה.האישוםבכתב
עובדהיותובעתהנאשמיםמיתרקיבל,דרעיאריה-1נאשם,האישום
להשגתהממלכתייםתפקידיומילויבעתשיפעלכדישוחדהציבור
היאהעיקריתהשאלה...שבשליטתםולגופיםלנאשמיםהנאהטובות

פותחותמלצרשלזהממאמרונבחרותציטטות.1999.4.2מעריב"בישראלההםבימים"מלצר,י3
הקמה"ממששלמופתיצירת",כדבריו,כתבצמחהשופטכיסוברמלצר.זוברשימהפרקכל

הקורא,כךאם,הואמלצר."וחבורתודרעיאריה"מפני"הקלאסייםהמחשכהערכי"עללהגן

שלהקריאהאופן.הדיןהכרעתתמציתאתשכתבשעהעיניולנגדראהצמהשהשופטהאידאלי
ידיעלמסתייעזוהבחנהשלוחידודהזוברשימהידינועלהמוצעלזהראיתמונתמהווהמלצר
.הציטוטמופיעשבראשיתוהרלוונטיהפרקשלתוכנולביןמלצרשל"מוטו"השביןהפער

,1993בשנת,נגדוהאישוםכתבהגשתלאחר.1988-1993השניםביןהפניםכשרכיהןדרעי4
הממשלהשראשאףוזאת,כשרמתפקידולהתפטרהעליוןהמשפטביתידיעלדרעיאולץ
'נהשלטוןאיכותלמעןהתנועה93/3094צ"בגראו.לפטרוסירב,רביןיצחק,אותושמינה
.404(מע5ד"פ,ישראלממשלה
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.שוחדהשניםבמשךהאחריםמהנאשמים1נאשםקיבלהאם:אחת
.5"גמורוילאידךבבחינתהםהאישומיםיתר

הדיןהכרעתמתןבעתירושליםעירייתוראשלשעברהבריאותשר,אולמרטאהוד
ושוחדמרמהבעברות,אביב-בתלהמחוזיהמשפטביתבפנילדיןהועמד,בעניינו שונות6

:לישנאכהאיפותחתבעניינוהדיןהכרעת.

עלכפרנסארוכותשניםכברמשמש,לפנימתבררשמשפטוהנאשם"
רחביבכלנודעושמוירושליםעיריתכראשכעתמכהןהוא.הציבור
ביןומתהלךמוכרהואתפקידופיעל.היהודיהעםובתפוצותהמדינה

.רבהתבלברחבי,ומנהיגיםשועים
הפעילותשלקצרפרקהסובבותמרמהעבירותהואהאישוםכתבציר

עיריתלראשמרמהעבירותייחוס.הנאשםשלמפלגתית-הציבורית
הוא-(4,חזכריה)להקורא,האמתשעירזוירושלים-ירושלים
תובעת,דנןבמשפט,הצדקשורת,כךבשל.בארזיםהניצחתכשלהבת

העםדלבמבחןהנאשםשלעניינואתלהעמידיש.כפולהחובה
באלפיולאחרוןלנאשםאחדדין,גיסאמחד.יחדגםמעםוהמורם
מבחן')מעמדומכוחהדיןמשורתלפניםזכויותלואין.ישראל
.('בוזגלו
,הדיןמשורתלברבוליקובאין.פניועלאישיהדרלאגימאמאידך
בכפיפההמבחניםשניאתמשכניםאיך...מלאכותישוויוןמבחןבשם
כאריאתגבר,אמרתי?כולוהציבורקבלהדבראתמראיםואיךאחת
כאחדדינויוכרעכך.שמאחורהדמותמןבמנותקשלפני'חומר'בלדון
משפטוהואהמשפט.אפשריאינוהדבראך.חסרולאיתרלא,האדם

לאאם,הנדוןהענייןמןחלקהםודמותוצלמו.ודםבשר,נאשםשל
וממלאיםכרסעביקלסריםהמתפיחיםהמסמכיםהררילא.מלואו

.צמחהשופטועלדינולפסקאפסקה,1הערהלעיל,דרעיעניין5
הואשםדרעיאריהואילו,מפלגתיותלמטרותשוחדבלקיחתהואשםאולמרטאהודכייצוין6

ביןנורמטיביתמבחינהמבחיןדפייןשאלרקלאכי,עודיצוין.פרטיותלמטרותשוחדבלקיחת
במידווקאדבקיותרגדולמוסרירבבכימורהשהפסיקהאלא,המניעיסודעלאלהמעשים
:31,35(1)לבד"פ,י"מ'נידלין77/234פ"ע,למשלוראו,ציבוריותלמטרותשוחדשלוקח

רשמיבתפקידהקשורותפעולותבעדאחרתהנאהטובתבקבלתאוכסףכנטילתהדבקהפסול"
למטרותאפילואומפלגתיותלמטרותמכןלאחרמועברשהכסףכךידיעלנרפאאינוציבוריאו

אוהשרץאתלטהרניתןכיהנחהמתוךהיוצאציבוראישעדייןישכילראותמתמיה.צדקה
.מפלגתיותלמטרותהועברהכסףכיהגרסההעלאתידיעלהמעשהשלהחומרהאתלהפיג
הציבורמראשיאלוביןפשהאם,הואנהפוךאלא,אמצעישוםמקדשתאיננהמפלגתיתמטרה

סריהועדתאביב-תלנועוקצםאתולבטלחוקייםבלתימעשיםלבצעניתןכיהסברהומשרתיו
חריפהעונשיתתגובהמתחייבתהרי,פוליטיותלמטרות,העבירהממעשההמתקבל,הבאושים
."אתרעלאלההשקפותלשרשכדי,במיוחד
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וגם,הנאשם-'הפועלותהנפשות'אםכי;קרסתשלארגזיםלעייפה
כשרותחותםמבקשות-כאןשוקלתדברםשמהימנותאחריםאנשים

גורלכאןגםמונח,פלילימשפטכבכל.המשפטביתמידיומהימנות

,התודעהמןלהימחקיכולאינוהדבר.המאזנייםכףעלאנושי,אישי
בשלהאמתאת(משמעתרתי)להחטיאשאיןכשמששברורעלאף

.7"המשפטשלהאישיתהנפקות
.שלהם8ההתחלהבנקודתמסתיימים,משפטיתהכרעהסיפוריובכללם,רביםסיפורים
יוקםבסיסהשעלהפינהאבןאתמסתתתהיא:הטפחותוהיאהמסדהיא,זונקודה
וגרמיקומותיו,חלליו,גבולותיושלהארכיטקטוניההיגיוןעל,המשפטיהבניין

להיכנסשיורשואלהשלהכניסהכרטיסאתמנפיקההיא;ביניהםהמקשריםהמדרגות
היא;'בפתהוימיהםאתשיכלואלהשלהתצפיתנקודתאתמסמנתבעתובהבשעריו

.תחילה0ובמילההמעשהסוף
בכלנודעשמו"ש"הציבורעלפרנס"ה,אולמרטבענייןהמשפטיתהעלילהסיפור

,גםאלא"נאשם"רקלאשהיא"הפועלתהנפש"של,"ובתפוצותהמדינהרחבי
ולעולם"המאזנייםכףעל"מונח"האנושי"ו,"האישי"שגורלו,"ודםבשר",ובעיקר

.5'בע,2הערהלעיל,אולמרטעניין7
פלדמן'אשלמאמרוולאור;800(2)לבר"פ,האוצרשר'נכורקאן78/114צ"כנ,למשל,ראו8

עיוני"המשכיותללאזמן,מקומותללאחלל:היהודיתהמדינהמולהדמוקרטיתהמדינה"
מ"פ,בוחכוט'ני"מ94/24('אנצפ"ת;720,723,725ובמיוחד,717(ה"תשנ)יטמשפט
בילסקי'לשלמאמרהולאור;647(3)מטד"פ,י"מ'נכוחבוט94/6353פ"ע;272(1)ה"תשנ

.8-11ובמיוחד,1(ז"תשנ)ופלילים"העצמיותלהגנתעצמיתמהגנה:מוכותנשים"
.112(ג"תשנ)החוקבפתחקפקא'פ,ההקשרדרךעל,ראו9

תמידכמעטהיא,(ז"תשנ)סיפורמתחלתםעוו'ע,,בספרועוזעמוסכותב,"סיפורפתיחת"10
חוזיםובכללם,שוניםחוזיםסוגי,עוזטוען,ישנם.הקוראלביןהכותבביןחוזיתהתקשרות
הסיפורבפתיחתלקוראשהוצעוהחוזהתנאי:הוגניםחוזיםגםישנםאך,וממולכדיםשקריים

מה":"האף"בסיפורלקוראגוגולשמציע"הפתיחהחוזה"הוא,למשל,כך.לאורכומתממשים
בהמשךושובשוביקרה,המשפחהשםבחפש,הסיפורשלהראשונותהשורותבארבעשקורה
מפתים,עברמכלהזהלסיפוראורביםאנרכייםכוחותהמון:האבודהאףאחרבחפש,הסיפור
הואשאליההמהוגנת-הבירוקרטיתהישרמדרךאותולהסיטחותרים,לצדדיםלסטותאותו

,זעיריםהיגיוןעיוותי...מפוקפקותצדדיותלסמטאותאותוולגרורלהיצמדשואףכביכול
,היצירהפתיחת.עמודבכלכמעטמתרחישם,גרוטסקייםשדתעלולי,פעוטותחלוםמהתלות
הכוחותמןנפרדבלחיכחלקוהתרפטותוההיגיוןהיסדקותאתלקבלאותנוומזמינהמכינה

המספר:ומפוקפקמרופטחוזהאיפואהוא'האף'הסיפורשלהפתיחה-חוזה...כאןהשוררים
בשורהמיד,כביכול,רץהוא.משפחתםשםמהיודעאינואך,גיבוריושללבםהרהוריאתיודע

עמוסוחוזר,השלטגביעלהשםאתללכודכדיהמספרהאלהדירהמןהסיפורשלהשלומית
-המספריתרוצץ,הסיפוראורךלכל,ואילךמכאן...שאבדהשםבליאבל-תפלהאינפורמציה
פדנטיותכאצוהכליתעד,מתחסדותזוטותלערימתטרחנייםפרטיםמערימתהזההכיורוקרט
הוגןחוזה,הכלככלות,הואוהמפוקפקהמרופטהפתיחה-חוזה...מוחוצרתאובססיבית

."בולשוטטיצאקובאליובהמיורשלשאפוהעולםהואומפוקפקשמרופטמשום-בהחלט
.31-36'בע,שם
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הציבורושל,"כארילהתגבר"ניסיונוחרף,השופטשל-"התודעה"מןנעדראינו
עובד"שלבעניינוהמשפטיתהעלילהמסיפורבתכליתשונהסיפורהוא-המעוניין
,והשלכותיהטעמיה,תיאורהעל,וונרטיביתשונות."דרעיאריה-1נאשם","הציבור

.זורשימהשלעניינההיא

נחת-ואימשפטתרבות:ולחוץהשפהמן.2
שביתכךעל,לטענתנו,מצביעהזורשימהנשואיהדיןפסקיביןהנרטיביתהשונות
שללגבולותיהמחוץ-אולמרטאהודאתלאאך-דרעיאריהאתמרחיקהמשפט
מבקשהואעליהואשרעיניולנגדרואההואאותההקהילהשלהתרבותיתהמסגרת
בהבדל-מייצגהואאותווהציבור,שדרעימשוםנחוצהנמצאתזוהגנה.להגן1י

הלגיטימיותעצםעלשמערעריםכמינתפסים-מייצגהואאותווהציבורמאולמרט
אותההפוליטיתהשיטהעצםעלכערעורנתפס,בתורו,זהערעור.המשפטביתשל

.המשפטביתעלאיוםבוישוממילא,כוחו12אתיונקהואוממנהמייצגהמשפטבית
,זאתתחת.זהלאיוםמלהתייחסנמנעתהמשפטביתשלהרטוריקה,זאתעםיחד

הדיןהכרעתלצורךנדרששאינובאופןדרעישלבאישיותולהתמקדבוחרהנרטיב

שלהיותואתהמכחישובאופן,אחדמצדנגדוהאישוםכתבנשואלמעשיםבאשר

,75-79,110,113ובמיוחד(ט"תשנ,ידויכןמהדורה)מדומינותקהיליותאנדרסון'כראו11
,"מדומיינתקהילה"היאהאומהכאשר,הלאומיותבמושגהואאנדרסוןשלענינו;238-240

מלכדיםמיתוסיםמכוחנוצרת;בהשתייכותהבסיסיהאנושיהצורךמןכוחהאתהשואבת
הלאומיותאםכיברורממילא.כמשותפתהנתפסתמטרהלהשגתלהירתמותמחויבותומנביעה

אינם-"שייכים"כנתפסיםשאינםאלהשלהדרתםעלגםבנויההיאהשתייכותעלבנויה
.שלההאקסקלוסיביותמן-"המשותףהחייםאורח"את,"המשותפתהמסורת"אתחולקים
המשפט.השפה,ובזניהם,סמליםמגווןידיעלגוצדיםאליהוההשתייכותעיצובה,אומהדמיון

שלבעיצובהמרכזיכלימהווה,המודרניתהלאוםמדינתעםבבדכדשהתפתחמשפט,המודרני
החייםאנשיםשלתערובתלהפוךהשאיפהאתהמדינהעםוחולקמאחדתלאומיתתודעה

תרבותשלהפנמהבסיסעליחדיולהשחובותאזרחיםשללתרכובתשונותמקומיותבתרבויות
,לגיטימציה,ישר-שכל"מאוטנר'מראותרבותלביןמשפטשביןהיחסעל.משותפתמדינתית
על.12שוליםהערתובמיוחד11,19(ח"תשנ)זפלילים"סיפוריםכמספרישופטיםעל:כפיייה
ראוהמדינהשלשליטהכמכשירהמשפטשל(והותוכמעניקתודעהכמבנה)האידאולוגיתפקידו

State:גם Apparatuses" Lenin and16601081081and1600108צ"Althusser.,1

'andl([ת60ת1971,0)137

Other

.'

Essays

4ו!שישן
שניתןלזההשוואהתוךדרעיאריהשלבעניינוהדיןפסקשלנרטיביבניתוחמתמקדתזותימה12

דרעיבגינםוהחברתייםהפוליטייםהגורמיםבניתוחעוסקתהיאואין,אולמרטאהודשלבעניינו
חידה"פלדי,למשל,ראוזהלעניין.כאיוםנתפסים,מזרחית-חרדיתכתנועהס"וש,כמנהיג
-הדתיוהשסעס"ש"כהן'א;52(א"תשס,עורךפלד")הישראליוהאהגר-ס"ש"ס"שושמה

אמריךודלוי'ג;102'בע,שם,"ציתית-חרדיתתנועה"בנאי-באום'ר;75'בע,שם,"חילוני
;210'בע,שם,"מהפכהשלמחירה"טסלרר;126'בע,שם,"האתנההתעתועיםחזיון'וס"ש"

בעיתונותס"ש"לוי'ואהלמו'ש;321'בע,שם,"?'כת'או'כנסייה'"בקרמן'וצפישר'ש
;(ט"תשנ,עורךטל'ר)הכאס,המשבר,העליה:דרעיאריהניר";390'בע,שם,"הישראלית

.(ט"תשנ)ס"שהנועהשלסיפורה:המתגברהמעיןדיין'א
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עלנתפס,מאולמרטבהבדל,דרעי,שנראהכפי.שנימצדניכרציבורשלמייצגודרעי
שחרגכמי,הקיימיםהגבולבקווילהכירשממאןכמי,כמסתנןהמשפטביתידי

הגדרהעלהבנוימקוםהוא,המשפטדתרבותאליבא,ראוימקום.הראויממקומו
באופןלזהותניתןבו,זהתיחום.!לחוקיפניםביןחדהוהבחנהזהותשלברורה
סדר,אמביוולנטיותנטולחכרתיסדרמאפיין,אוהב4ןהואומיאויבהואמימובהק
הרחוקבמקומולהיתחםהןמסרבדרעישאריה,עקאדע.מקומואתיודעאדםכלשבו

;אויבואינואוהבשאינוזרהוא.לסדרהשואפתהקהילהשלמקרבהלהתרחקוהן

המסורתיהעולםשביןהגבולקואתהמטשטשבאופן,תרבותיתורחוקפיסיתקרוב
כניסהאישורלולתתהמסרבתאחרתחייםצורתלביןלהרחיבמבקשהואשוליושאת

ששונותוזהבמובןאנומליההוא.הקייםהסדרעלאיוםהואזהסירובו.!למרכזה5

שביןדיכוטומייםיחסיםעלהבנויהמשבצת,מוכרתבמשבצתלתיוגניתנתאינה

עלכאיוםנתפסתזואנומליה.!האחר6לתפיסתהעצמיתפיסתבין,שולייםלביןמרכז

זה.ולסיווגלמידוריכולתעלבניי,בתורו,סדי.לסדישאיפתההיאהמנדרניותשלמרכזיהיבט!3
המדינהשלהחברתיתההנדסהפרויקטמשתלבשבמסגרתוהטהורההתבונהעולםהוא

,270(ו"תשכ)הטהורההתבונהביקורתקאנט'עראו).המחוקקהפילוסוףרעיוןעםהמודרנית
האוהבעםלהיטיבמשמעהזהבהקשרסדרעשיית.מאורגןמלאכותיסדרלהבטיחבניסיון(407

מוגדרים,ברוריםגבולותשלוקיומםהמדינהבתוךאיחודמחייבתוהיא,באויבולהילחם
Bauman:ראו.חוץלביןפניםביןהמבחיניםובטוחים Modernie] and Ambiva[en~e.2

(1989,Cambridge(.
4!Baumanמחייבת,יריבלביןידידבין,חוץלביןפניםביןהחיוניתההבחנהכיוטועןמוסיף

ושל,המודרניתהמדינהשלהפרקטיקה,זומבחינה.אמביוולנטישהואמהכלשלהדחקה
החברתיתהמציאותשלהכפפתהבמחירגםהאמביוולנטיותאתלבטלהיא,המודרניהמשפט

השייך)"אוהב"שכיןהדיכוטומיהעל.אותהלייצגהנטעניםהסדרלעקרונותהמטושטשת
משפט"בילסקי'לגםראו;(עליהוהמאייםהקהילהמןהמודר)"אויב"לבין(לקהילה

.13,16-17(ט"תשנ)הפלילים"עמיריגאלשלמשפטו:ופוליטיקה
אך,האחרוןזהעלמאייםאמנם,"אוהב"המולבינאריבשיחהנגדתומעצם,"אויב"ה,זהבמובן15

ם"המתק,הזר.קיומולעצםחיוניהוא,להפך.שניהםאתהמגדירהסדרעלמאתםאינובעתבה
שלבלשונו,הוא;סיווגבראינושהואמשוםהסדרעלהמאייםהוא,הזולדיכוטומיהמחוץ

Derrida,ה-Undecidable-אינהששונותו-להכרעהניתןהבלתיאו,מוכרעהבלחי:ובעברית
Derrida([198100604):ראו.התמידיתהדרתואתומחייבתלתיוגניתנת

.

Dissemination.3

99,71.
ריבויאתלצמצםמנתעלפועלים,בינארייםכעודיםעל,היתרבין,הבנוייםדיכוטומייםיחסים16

לביןהרציונליותבין;זולתילביןעצמיביןהניגוד,כגון,ניגודיםלשניהאפשריותהשונויות
מייצגאחדמונחהבינאריהצמצוםבמסגרתכאשר,הפריפריהלביןהמרכזבין;האמוציונליות

זהצמצום.כפיפותביחסי"כנגדועזר"כ,משמעתרתי,משמשהשניואילוהדומיננטיהמרכזאת
הכרההיאהשונויותבריבוישהכרהמשוםהמודרנייםוהמשפטהמדינהלמערכתחיוניהוא

,לעליונותהמשפטיהשיחשלתביעתושלהקעקועסכנתאתבחובוהנושאאמביוולנטיבמצב
לאוניברסליותהטוענתשיחסוגתביןהיחסלעניין.שלוהאוניברסליותהנחתעלהנשענתתביעה
Lyotard,חDispute;ראומתחרותשיחסוגותלבין The Di]rerend: Phrases.1.נ

Derrida "Force of Law: The Mystical Foundation of.3;(1988,(Minneapolis

Cardozo11[.עשי.(1990)919

"

Authority

המוסריהשיחוגבולותסבל,נזק"אופיר'ע;
.8הערהלעיל,פלדמן;149(!996)מהעין"ליוטרבעקבות



?השםלמען...מעזאחדשכוכבזהאיך

(המרכזבתוךהיטמעות)הזדהותביןלבחוראדםמכלהדורשתהגדרה,הסדרהגדרת

במרכזהרדהמעוררהאיום.(למרכזמחוץומוגדרראוימרחקשמירת)התרחקותלבין
עלופועל,העולםאתמביןהמרכזשבוהאופןאתמאששהמשפטיוהשיח,התרבותי

עולםיצירת.מאמביוולנטיותחףעולםוליצור,חרדתואתלהדחיקלמרכזלסייעמנת
ימוקםהואוכי,יחסם,לכונןמבקששדרעיהתקשורתאפיקכי,בתורה,מחייבתכזה

במשבצת;להיטמעסירובולאורלושנותרההיחידההמוכרתבמשבצת
.האויבזן

המשפטיתהרטוריקה:גירושפעולת,שנראהכפי,היאתקשורתאפיקשלזוחסימה
המצדיקהתבניתויוצרתהמשפטביתשל"המדומיינתהקהילה"מןדרעיאתמגרשת

כיהיאהגירושפעולתשלמשמעותה.מפנייךעצמהעללהגןזוקהילהשלזכותהאת

מזוויתממילא.להתקייםיכולהואבמסגרתומשפטימחיהמרחבנותרלאלדרעי
שיחאיננואליםשיה.אלים9ןשיההואהמשפטיהשיח,המגורששלהראייה

זה,אמביוולנטיותנטולתמציאותאינההחברתיתשהמציאותבמידהובה,לגיטימיס2

הסדר,קולמוסבהינף:מטרותשתיתשיגהמשפטמערכת,האויבבמשבצתימוקםשדרעימשעה17
פעולהתיתפס,המשפטביתאתוהמשמשאותוהמייצגהשיחובמסגרת,כנועליושבהבינארי

.אסורהאלימותכפעולתולאנורמטיביתעצמיתהגנהכפעולתהאויבנגד
:למשל,ראו18

Capital Trals" The RhetoricתןSarat "Speaking ofl' Death: Narrative of'

Violence

ג.
:143,135(1996,.T .S . Kearns eds*88111.ג,ofLmf (Michigan

strainsאd4ouble deed: Firs8do0!Rheotric (of

i

'

Law

) seeksאאז"
beyond351טand vividly portray the violence that exists%16810ח58ת

the innocent that merits10law' s boundary . . . that brings pain

,mute othert kinds of violence10אנוססי,condemnation . Second

the85the violence of racial injustice, povertf and abuse, as well

the hope Of affinning theתוdone15T

~

s,101טviolence of law

15violence,0א(0ש]ofl' ~wssuring citizens that,180,ששsoclal value

violence, of110881ןbetter than86תsomewhat diffetent fiom

more terriiing8alleviating amlety about law by identiiying
.'othef

כיןהמתקייםהאינטימיהיחסעלשוניםובאופניםשונותתקופותבמהלךעמדושוניםהוגים19
Kelsen;292-296(ז"תשנ)לואתןהובס'ת,למשל,ראו.אלימותלביןמשפט General.א

Critique of""8045%1);יי-אחYork-שטעםof Law and the Stateזוסש4ז

95"Cover "Violence and the Word.%;(1978York-,ל0א)Violence" Re

~

ections

,Violen~e (Michigaaל

'

Law(.065)Kearns.!1.ש!זSarat.)1.ג(1986)1601;עYale

(1995.
משפטביןהיחסיםשלהחשוףבעצבנוגעתזונקודה.11,55,56'בע,11הערהלעיל,מאוטנר20

,כלגיטימיהנתפסשכוחזהבמובןהאלימותמטבעשלהשניצדוהגההלגיטימיות:אלימותלבין
שכןמסוימתהטעיהישנההמטבעכמטפורת,זאתעם.כאליםנתפסאינו,לציותכראויוממילא

,פיסית,בוטההיא,רבותפעמים,האלימות:שלהםהייצוגביכולתשוויםאינםהמטבעצדישני
פעולתהיאהתווךפעולת:מתווךשיחהואהמשפטיהשיחואילו,לתיווךזקוקהואינהגלויה
האלימותשלכפניהרבותפניםלהיותעשויותזוייצוגלפעולת.הלשוןבגבולותהמתקיימתייצוג

הודחקוחוויותאילו;המשפטיבשיחביטוילידיבאולאמבטנקודותאילו,ולמשלהמשפטית
the:ראו,ממנו Didrereae: Inclwiont EbCCINSiO", andעגMinow Making.4ן
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הואאותההמציאותבשיקוףהחוטאשיחהואזה:כאחדומחטיאחוטאשיחהוא
:העמוקהמטרתואתמחטיאשהואזהבמובןמפוררשיחהואוזה,לתארמתיימר

בסיסעליחדיולהשחוברהחברהשלבמציאותאפשרותהבתנאיאמוןלבסס

אתההופךשיחהואזה.ביניהמויוליישבמתחריםאינטרסיםלהכילהמסוגלנורמטיבי
תנאיאתשמאששתכמינתפסתהמטרהבהשגתהחטאתוואשר,ראשועלבלעם

לאלימותלגיטימציהשמעניקהוכמי,חברהאותהשלפירוקהשלבמציאותהאפשרות

.ומוסכמותיהשלההיסודהנחותכלפי
הכרעתבתמציתצמחהשופטנקטאותההרטוריקהעל,כאמור,מבוססתזוטענה

מודריקהשופטשנקטזולביןבינהמשווהבבחינהנעזרתוהיא,דרעיבענייןהדין

משוםכהואיןהמהותיהמשפטילדיוןנוגעתאינההבחינה,ממילא.אולמרט22בעניין

American(ת60חסמ,1991) Lmf(.דיסקורסיביתפעולההיאאלהפניםשחשיפתאלא
,המשפטיתהאלימותשלעדותהאתולהרחיקלהוסיףעודעלולהוממילא,מתווךממדהמוסיפה
כיהקהילהאתלשכנעמנתעלהצעיפיםשבעתריקודאתרוקדהמשפט,והבמובן.להסוותה

.האליםמןמובחן,וממילא,מוצדק,לגיטימיהואמפעילשהואהכוח
,16Lyotard:ראו21 apra note;16Denida, supra note;13Bauman, sapra note.

ואין,לדרעיההתחחסותאופןאתלהאיר,כןאם,נועדאולמרטבענייןהדיןבפסקהמשווההדיון22
כילטעוןניתן.אולמרטשלדינולהכרעתשנבחרהנרטיבלנאותותבאשרעמדהנקיטתמשוםבו

היארטוריתמבחינהאולמרטבענייןהדיןלפסקדרעיבענייןהדיןפסקביןלהשוותהבחירה
שונהתוצאה.בשניוזיכויבראשנןהרשעה:הדיןפסקישיישלהשונההתוצאהמקמםבעייתית

הנורמותפיעלאשםהואדרעישאריהבהינתן,אחרתלשון.שונהנרטיבמחחבת,לטעוןניתן,זו
ם",נורמותאותןפיעלזכאיהואאולמרטושאהוד,הפליליהמשפטשל"אובייקטיביות"ה

ההתנהגותדרךעלביקורתיכלולדרעישלהפסולההתנהגותואתהמתארהדיןפסקכילצפות
,מכךיימנעאולמרטשלהתנהגותואתהמתארהדיןפסקואילו,אסורהבמהותהשהיא,הזו

ההשוואהנשואיהדיןפסקילוהענייןממיןהיאזוטענה.לגיטימיתהיאזוהתנהגותמדועויסביר
אותם,העברהמהגדרתחלקשהםהנאשמיםשלהתנהגותמאפיינילאותםרקמתייהסיסהיו

עקאדע.נאשםשלחפותואואשמתואתלקבועמנתעלנחוץשלהםשהתיאורמאפיינים
שאינם,אישיותלמאפייניובעיקר,התנהגותלמאפיינימתייחסהדיןבפסקיהמובעשהתיאור
הדיןפסקמוללהעמידהבחירה,אכן.החפותאוהאשםולקביעתהעברהלהגדרתכללנחוצים
בשנישדוברזהכמובןהביוגרפיהדמיוןעלהןנשענתאולמרטבענייןהדיןפסקאתדרעיבעניין
הפוליטיקהלשמיצעירבגילשנסקולאחר,פליליבמשפטדומותבעברותהנאשמיםאישים

עודנועתידםכל,פניועל,כאשרשלהםהפלסטיתכקשירהמתקדםכשלבכהיותם,הישראלית
החורגכתיבהבאופןהשופטיםבוחרים,כאחדהדיןפסקישבשניכךעל-ובעיקר-והן,לפניהם

ואופןהרלוונטיותהעובדותעלהדיןהחלתלצורכיהנחוצה"יבשה"ההענייניתהכתיבהמן
,הישראליתבפסיקהחריגהאכןהיאזונרטיביתבחירה.ביניהםההשוואהאתמעשירזהכתיבה
(פורסםלא)דינדן'ני"מ94/27פ"ת,למשל,ראו.בזיכוישמדוברוכיןבהרשעהשמדוברכין

והפרתמרמהשלבעכרה,קרי,האישומיםמשניבאחדדינתןהור12עבו)(במערכתשמורעותק)
הרובהכרעתהן)(דינתןעניין:ולהלן97(5)נאד"פ,דיניץ'ני"מ96/4336פ"ע;(אמונים

המקבלת,דותרהשופטתשלהחולקתהכרעתהוהןהרשעתונגדדיניץשלערעורואתהמקבלת
;(השניבאישוםהרשעתועלערעורואתודוחההראשוןהאישוםמןזיכויועלהמדינהערעוראת

הנאשםהורשעשבו)(במערכתשמורעותק)(פורסםא%חציראאבו'ני"מ81/454(א"ת)פ"ת
עלאמוניםוהפרתציבורעובדמץעלאמוניםוהפרתמרמה,קרי,לושיוחסוהעברותמןכחלק

והערעורהערעורנדחהשבו)673(לא3ד"פ,י"מ'נחציראאבו82/281פ"ע;(תאגידמנהלידי
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-באופןלהתמקדותהטעם.הדיןהכרעותשלהמשפטייםהחלקיםלגביעמדהנקיטת

התרבותיאפיונההואשזהבכךטמת,"מדבר"המשפטשבו-בתוכןולא

למוקדהןבאחתאותהשהפךהמשפטלביתהמגיעההפרשייהשלוהאידאולוגי
המשפטביתבוחרבוהמשפטיהשיחשלהנביעהלמקורוהןהציבוריהעניין

מפורשתמהתייחסותנמנעהמשפטיוהשיחהואיל.לגביה23לפסוקבבואולהשתמש
המהלכיםאחרמעקבמחייבתזהמקוראחרההתחקות,המנביעוהתרבותישיח-למטא

.המשפטסיפורישלהרטוריים
ניתןהמשפטכיולתובנה,חדשהאינההמשפטשלהרטורייםההיבטיםהדגשת

בהיסטוריהעמוקיםשורשים,האריסטוטליאניבמובנו,רטורי24כמפעללהבנה

'נידלין77/234פ"ע;(העונשמידתלענייןהמדעהערעורוהתקבל,ההרשעהלענייןשכנגד
פ"בתהמחוזיהמשפטביתשלהדיןגזרעלידליןשלערעורונדחהשבו)31(1)לכד"פ,י"מ

שלבעברה,שוחדלקיחתשלעכרהמעשיבארבעה,הודאתוסיעל,שהורשעלאחר76/1349
המכנה.(כוזבתהצהרהמסירתידיעלפךו1ךוזןעברהלמעשהובשותפותעווןלבצעקשרקשירת

הוא,ציבוראישישלדומותבעברותעסקושכולםלכךמעבר,הללוהדיןפסקילכלהמשותף
העובדותעלהחוקובהחלתהרלוונטיותהעובדותבתיאורומסתפקיםענייניתלשתנוקטיםשהם
שלחריגותוהןבולטתזהרקעכנגד.חובהלכףוביןזכותלכףכין,הדיןאתמכריעיםשהםשעה
.דרעיבענייןהמרשיעהדיןפסקשלחריגותו,ובמיוחד,והןאולמרטבענייןהמזכההדיןפסק

,ערעורואתהדוחההכרעה,בעניינוהעליוןהמשפטביתהכרעתכייצוין,האחרוןזהבהקשר
791(2)נרר"פ,י"מ'נורעי3ך99/35פ"ע,וראו,ועניינימאופקבניסוחהיאאףמאופיינת

.(דרעיפ"ע:להלן)
לענייןהטעםואינוחרשנידיתאינוהפרישותבשתידוברשכהןהשוחיבעברותהמשפטיהדיון23

בענייןובעיקר,אלובפרשיותהמשפטילדיוןשנלווההציבוריהעניין,כעתבהמעוררתהשהן
ביחסהלבתשומתאתממקדשהואזומבחינהמשפטית-התורתברמהביותרמענייןהוא,דרעי

שמעמידהאתגרעלמצביעשהואתוך?uDmnnהשיחלביןהציבוריהשיחביןהמתקיים
"לש,קהילותיכלעל,"ציבור"ה

אולמרטבענייןולאדרעיבענייןהתחדדהזונקודה.המשפטיץ

שאינוכמי,וככזה,המשפטכיתשל"המדומינתהקהילה"מןכחלקנתפסשאתמרטמשוס
שבוהאופןביןפערעלהמעידשונהכאופןנתפס,מאידך,דרעי.שלההלגיטימיותעלמאיים
המשפטביתידיעלנתפסזהייצעשבוהאאןובין,מייצגהואשאותההקהילהידיעלנתפסהוא

,המשפטיהשיחשליכולותיועלמצביעמשהואיותר,כתורו,כזהפער.מייצגשהואוהקהילה
.מגבלותנועלמצביע

White:למשל,ראו24 ffhen.8.1985);נ,Legal Imagiwtion (Chicago2שיWhite.8.נ ,
Words Lose Their Meaning: The Constiftwtion and Reconslitution of .' Langaage

Whiteחס Hera~les Bow: Eisays.8.1984);נ,Chicago(0שיחעאא)(Jharacter and

Law,1985);נ.8.משעשר8Justiceג (Wisconsin,0the Rhetorics and Poe"ics

Jultural,ן1990: and LegaI Criticism (Chicago(ה!Essay"ג:Translation
Inheduction % the Politics of'

Legal

88:Jurisprudence85Goodrich "Rhetoric.ץ

Wetlauferט1 "Rhetoric and.0:88(1984).Legal snaf1ford1(4"Language
,18Sarat, s~pra note:1545%199).Virginia ] Rev6ך"Legal DiscourseתוDenial

.135.at

p

.
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במידהובהכללים26בקביעתעניינוהמשפטכימכחישהאינה,זותובנה.המערבית25

שלמרכזייעדאינו-האסתטיהאופןמןבהבדל-האתיהתוכן,הצדקכיטוענתאינה
-באילהכיר,במיליםמובעיםהםגםשהכלליםבכךלהכירמציעההיאאך.המשפט27

הניתוחעצםכיולטעון,תוכןלביןאופןביןברורהפרדהקושלמתיחתואפשרות

מןיותרצודקמשפטישיחשלליצירתוהאפשרותתנאיאתיוצרהמשפטשלהנרטיבי
לאשש,היתרבין,מבקשתוהיאאלוהארותיסודעלנכתבתוורשימה.הקיים28השיח
השיהעל,המשפטיהשיחעללהןלהיותשעשויותההשלכותעלולהצביעאותן

.בישראל,שביניהםמהועלהתרבותי
אהודשלבעניינוהדיןפסקביןהרטוריתבהשוואהעוסקזורשימהשלהשניחלקה
,נבקשהשלישיבחלקה.דרעיאריהשלבמשפטוהדיןהכרעתתמציתלביןאולמרט

במישוראותןלתקוף,לעילשהועלוהטענותאתלאשש,המשווההניתוחיסודעל

מאווייהביןחושפותשהןלפערהנלווההנתתחוסרשלבמשמעויותיוולדוןהתאורטי
.המשפט29אימפרייתשלהעצמיתתפיסתהלביןהתרבותרפובליקתשל

הדיןפסקישלהרטוריקה:המשווהקו.ב

תולדותואלה.1

ונופלהחברתיבסולםהעולהגיבורעלטראגיאנושיסיפורלפנינו"
-התשעבמאהשהעסיקוהנושאיםממנומהדהדיםזומבחינה.מראשו
כמיהתםעלמעטלאלומדהקורא...הוגו,בלוק,כדיקנססופריםעשרה
הישראלישלהאתוסאללהסתפחבראשםדרעיואריההנאשמיםשל

נושאישלהגמורכהיפוךוחבריודרעימצטייריםהטקסטמן...הקלאסי
ר"דשלהחדתיאורולאחרמהםשנותרכל.ספרדיתחברתיתמהפכה
הרוציםנחיתותורגשיקנאה-אכוליצעיריםשלדיוקןהואצמח

.30'"המצליחנים'עםלהימנות

Aristotle:ראו,האמתלמציאתלגיטימישכנועכאמצעיהרטוריקהאתמגדיראריסטו25 .Rhetoric

27(1954,York-קל0א)Foetics1.האמתשללהסתרתהאמצעיכהרואה,מאידך,אפלטון,
כדיאלוגסוקרטסמפינאמריםהדברים,305,327,360(ה"תשל)1אפלטוןכתכיראו

."גורגיאס"
26(1994,.ed206~Hart The ConceptofLaw (Oxford.נ.א.ג.
27222(1984).Leg. Ed342"Caaington "OfLaw

;

and The River.ק.
28Comell "Frem the Lighthouse: The Promise.16,אק.935;םDerrida, supra note

1Cardozo11"of.עשש. Redemption and The Possibility Of Legal Interpretation

Thurschwel "Reading.)ע;(1992,York-יע0א)Weisberg Poethics.%;1687(1990)

275(1994,.065Sarat

&

T

.

R Kearns.ג,,.the Law" The Rhetoric ofLaw (Michigen

ל:ראו,דבורקיןרונלד'פרופשלהידועספרוכשם"המשפטאימפריית"29

'

R.M . Dworkin Law
(1986,Empire (Cambridge

.3הערהלעיל,מלצר30
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שוחדעברותשעיקרופליליבמשפטנאשמיםעצמםמצאואולמרטואהודדרעיאריה
עיקרו,לפיכך,הואהשוחדבעברותהדיון.שלהםהפוליטיתבקריירהמתקדםבשלב

שללטיהורומביאההדיוןשלהמשפטיתמסקנתו.בעניינםהדיןפסקישלהמשפטי
הרטוריקהכילהראותנבקשזהבפרק.דרעישלולהכתמתוהשוחדמעברותאולמרט

שהגיעומיידיעלהשוחדעברתשללקיומההאפשרותתנאיאתבונההדיןפסקישל
,"טבעית"הההצלחהתולדותבסיפורמפתיעכממצא,פוליטיותמפתחלעמדות
תולדותסיפורשל"טבעית"וכתוצאה,אולמרט,"הציבורפרנס"של,המוכרת
אתהחל",הלוא,אולמרט.דרעי,"הציבורעובד"שלשגרתיתהבלחיההצלחה

אותוהוליכוכישוריו.20כבןסטודנטבהיותול"גחבמסגרתהפוליטיתפעילותו
,לעומתו,דרעי.ן3"ל"גחמסגרתבתוךלמדיבכירמעמדואלהכנסתאלמהירבנתיב
כיתמהאין,כןעלואשר,הישראליתההצלחהשלהמוכריםבשביליהפוסעאינו

שלהאפשרותנוכה...עיניונפקחו,ממלכתייםלתפקידים1מספרנאשםבהגיע"
,לכןקודםמהןנסתרתזואפשרותהייתהמשמע,נפקחוואם.32"הנאהטובותהשגת

אלאאינודרעיכילנוומבארמוסיףצמחהשופט,ואכן,הגולםכעיניעינוהיועצומות

.33"יוצרועלקם[ש]הגולם"
שלהאישידיוקנואתהשופטיםמשרטטיםבוהאופןעלנצביע,להלן.ב2בפרק
השופטיםמשתמשיםבהןהסיפורמטכניקותבמקצתנתמקד.ב3בפרק;הנאשם
האישיהדיוקןמכוח-המובנההיחסעלנעמוד.ב4ובפרק,המשפטיהנרטיבבבניית
לבין,מזהאולמרטוהנאשםמזהדרעיהנאשםבין-השוניםהעלילהסיפוריומכוה
.המשפטמערכת

צעירכאישהפוליטיקאידיוקן.2

...במיטבםפסיכולוגייםרומניםמזכיריםוההמשךההתחלה"
ולמחותמעלה-מעלהלעלותנחושים,העםמדלתהבאים,הגיבורים

שלחייו.לספקמקוםנותרלאהקריאהתוםועם...עברםסממניאת
מנהיגשלחייםגםאלא,ושחיתותשוחדחיירקהיולאדרעיאריה
עושישלומואנשי')אשכנזיםמאינספורלהיבנותהמבקשספרדי
.3'"('כליונושאי...דברו

.91'בע,2הערהלעיל,אולטרהעניין31
.צמחהשופטשלדעולפסקבפסקה,1הערהלעיל,רעעיעניין32
.ידפסקה,שם33
.3הערהלעיל,מלצר34
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1.2.?name8שWhat,35s

,לעצמו37האדםשנתןשם,לעתים;ואמואביולושנתנושם,ברגיל.שם36ישאישלכל
בעיניוהןנושאובעיניהןמובהקושייכותזהותמסמןממילאהואאדםשלושמו
המשותףהמכנהמבחינת,מצבתועלכתובשיהאהואבחייוהאדםשנשאהשם.הזולת

בחייוהאדםשנשאהשם;המצבהעלהנוספותשבכיתוביותלשונייחסיתייחודושל
בטקסיאחריםשמותמיליוניביןנקראששמושעהבזיכרוןהייחודיתלהנכחתומשמש
אדםהגואלהואהשם."ושםיד"בהמתקיימיםכטקסיםלאומיים-קולקטיבייםזיכרון

ואלה,תאריםלהתווסף,כמובן,עשוייםאדםשללשמו.בתודעהומיידעומאלמוניותו
הצלבנותבמיתוס"הארי-לברד'ריצ"כך:נוספיםזיהוימאפיינימסמניםברגיל

,המנדטוריהישראלשלההגנהבמיתוס,'ה"חסמב'חבר,"התימנימנשה"כך,הבריטי
.פליליבמשפט"הנאשם"גםוכך

הדיןפסקיאתהפותחותבפסקאותלדרעיוהןלאולמרטהןמתוודעיםאנוכך,אכן
עלכפרנסרבותשניםכברמשמש,לפנימתבררשמשפטוהנאשם":בעניינם
בפסקה.הדיןפסקאתהפותח"מיליןאקדמת"בפרקמודריקהשופטכותב,38"הציבור
הוא"הנאשם"כיומבהירהשופטמוסיף,האישוםעיקרי:המבואפרקאתהפותחת

פסקשלעמודיועשרותכללאורך,ואילךזהמרגע."'הנאשם'או'אולמרט':להלן"
'אבפסקהמצייןצמההשופטגם."אולמרט",בשמוהנאשםאתהשופטיכנה,הדץ

אלא,39=דרעיאריה-1נאשם"מואשםשוחדבקבלתכיהאישוםבכתבהעוסקת
.40"1נאשם"כלזהותווירבה,בשמויכנהולאכמעטואילךזהשמרגע

אם,הנדוןהענייןמןחלקהםודמותוצלמו[אשר],ודםבשר,נאשם"הואאולמרט
שםאותו,לשמוחשיבותישממילאובדמותובצלמועסקינןואם,'ו"מלואולא

לא.פליליבמשפטכנאשםלזיהויו,והפוכהשונה,נוספתזהותלוומקנהאותוהמשייך

לביןבינומלאזיהוישייווצרכךייבנו"ודמותוצלמו"ש,"1נאשם",מסתמא,כל
בכינויואלאבשמושלאדרעיאללהתייחסהבחירה.אשמתולבין;פליליותו

גםאם-ולגיטימימוכרכמנהיגקיומואתהתודעהמןלדחוקמיועדת,"הנאשם"
,אלמוניתזהותבמקומהולהציב-לגיטימילאמעשהוביצעשסרחשאפשרמנהיג
אביולושנתנובשם"1נאשם"ל-ההריגות-ההפניות."נאשם"של"מזרה"וזרה

11Shakespeare,וו3543 Romeo andJuliet.קי.
.116(ה"תשמ)זלדהשירי"שםישאישלכל"זלדהשלהידועשירהראו36

Gross:21:למשלראובמשפטלזהותשםשביןהקשרלעבין73 "Ridhb and Nonnalization.ג
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כזמשפטים"שםישאישהלכל"קמיר'א;
.327(ז"תשנ)

.5'בע,2הערהלעיל,אולמרטענגן38
.צמחהשופטשלדינולפסקאפסקה,1הערהלעיל,ורעיעניין39
המשפטזית,22הערהלעיל,ורעיפ"ע,העליוןהמשפטבכיתבדיקכי,זהכהקשרלצייןיש40

."נאשם"הבכינויולאבשמולדרעימתיחס
.5'בע,2הערהלעיל,אולמרטעניין41
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,אשרקישור,יפה,רעייתושלבסיפורהייקשרשסיפורושעהברגילתיעשנה,ואמו42

"1נאשם"שלפלילית-החווןזהותועלדברלהוסיףמיועדאינו,מידתשנראהכפי
.הזוגיותחייבמסגרתגםכפליליתלקבעה,להפך,אלא

הנישואיןמחייתמונות.2.2

.צמחהשופטלנומספר,44"להינשאוהחליטו,זהבעיניזהחןמצאוואריהיפה"
נישאוכילנומסופרמהשוםועל?זובעיניזהחןנשאוכיהמשפטביתיודעוכיצד

היכרותלאחרנישואיןשביןהזרותשוםעלאפשר?זובעיניזהחנםשנישאלאחר
לבין-הנאורבעולמנוכמקובל-אחריםאמיציםרגשותובנייתהתאהבות,ממושכת
כיתמהשאיןשוםעלגםואפשר;זובעיניזה"חןמצאו"שרקאנשיםביןנישואין

,כזוגהמשותפיםחייהםבשחרכבר:מינואתמיןמצאשהרי"זובעיניזהחןמצאו"
.45"דירהבקנייתלהםלסייעורדרברהזוגבניאתלשכנעדרעיויפהאריהמצליחים"

בקנייתולחתנההמאומצתלבתםלסייעהפצוורדברהזוגבניכיייתכןלא,כלומר
הםשכך,כאחדהשנייםשרקחושכנועמזימתשליוצאפועלאלאאינוזהוסיוע,דירה

כיומפרטהשופטמוסיף,לחכימאדילאואם.לבמועלשלמסדעלביתםאתמקימים

לוקח,הצעירלזוגסיועלהושיטורדרברהזוגבנילבעללדברמהמאמציםכחלק"
לנאשםפישלהרבאומרכך,נחוץהדבר.דולראלףעשר-שניםבסךמשכנתא1נאשם

עמלאישאיסרהיה,כאמור.ורדרבראיסרבעיני'פרזיט'יראהלא1שנאשםכדי,1

epA6~פיזיתמעבודהשהתקיים
דרעיאריהביןהמזהיםהשוניםהפרטיםלאורתוקףמשנהמקבלתזואפשרות,אכן
,"1נאשם"שלהשפלהחייויריעתלתוךרוקםצמחשהשופט"כנגדועזר"הלבין

הדיןבהכרעת,למשל,מופיעיםושאינםדיןבהכרעותמקומםאיןשברגילפרטים
בעלהשלטיעוניודרךהשיפוטיההליךאל"הוכנסה"דרעייפה,אמת.אולמרטבעניין
בהכרעתתפקידהאך.ורדרברהזוגבנימצדכספיסיוע:קרי,הכספייםמקורותיובדבר
איןהמאמציםשלהוריההרעיהרקאינהיפה:גרידאהטיעוןבהזמתמתמצהאינוהדין

הבניתלביןצמחהשופטשלבסיפורוהפליליתהזהותהבנייתביןההשוואהמעניינתזהבהקשר42
מבלוףאריה":ניריואלידיעלמסופרתשהיאכפי,"דרעילציתאגדה"הפיעלהמיתיתהזהות
אמוקיבלההלידהלפניחודשיםשלחמה,המשפחהיתהמסורתפיעל...כסערהנולדדרעי

המחאהצווחת...מיוחדובעיקר,גדול,זכרבןברחמהנסמאתשהיאשמיימיתהבטחה
.מתאומיתדממהואחריו-ורעמיםברקיםשלנוסףבגלנבלעה,שלוהקדמתית,הראשונית

הערהלעיל,נירראו"השקטכמו,טהורים,בהיריםנראוהכוכבים,הלילה.באחתפסקההסערה
מולהפושעעלהמשפטיהסיפור:לזהזהצהוביםסיפוריםשנילהםנוצריםכך.29-30'בע,12

כמי"מדומיינתקהילה"להפונההרשמיהסיפורייתפסוממילא,הצדיקעל"עממי"ההסיפור
."העם"שללבומרחשישמנותק

.2.ב2כפרק,להלןראו43
.צמחהשופטשלדברלפסקגפסקה,1הערהלצול,דרורענין44
.שם,שם45
.שם,שם46
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לאהמאמציםשהוריההרעיהרקאינהיפה;דרעיטעןלהםהממונייםהאמצעיםאת
והמספר,אחדלבשרהיוואריהיפה.לושהעניקוטעןשהואהממוןאתלדרעיהעניקו
כדי-הזיווגאלהקשורותהנאשםבטענותרקולא-עצמובזיווגשימושעושה
.פליליבאור-מעשיואתרקולא-1נאשםשלדמותואתלהאיר

שמצאולאחרכילמדיםאנוכךשהרי,עורבאצלזרזירהלךלחינםלא,כןעלואשר
בסיפורזהבשלבכיאם-לבבמועלדירהלרכוששהצליחוולאחר,זובעיניזהחן

ממנעמינהנים,יפהגםאלא"1נאשם"רקלאכילנונמסר-ידבמועללאעדיין
נוסעיםזובתקופהכט]ללונדוןבעיקר,לארץלחוץחופשנסיעות"מובמיוחדהשלטון

אזי-ורדרברהזוגבניאצל]הביקוריםאגבוכף]יורק-לניופעמיםמספרויפהאריה
השופטטורחזהומדוע.47"יורק-בניוקניותהיאעורכת['כיסדמי'מהםמקבלתהיא

בכתבתהמדובראיןהכולככלותשהרי,דרעיהגברתשלקניותיהבדבראותנוליידע

הםאלהשפרטיםמשוםמסתמא-?"1נאשם"שלדינובהכרעתאלאבעיתוןרכילות

חייובנפתוליהקוראאתמוליךשהואשעה,נוקטשהואהסיפוריתהטקטיקהמןחלק

כייודעיםמשאנו,עתה.הדרמטייםשיאיואל,שלבאחרשלבומובילו,"1נאשם"של
;השלטוןממנעמינהניםכאחדשניהםכי,בכדיולאזובעיניזהחןנשאוואריהיפה

,שוללאותומוליכים,העמלהזולתחשבוןעלהחיים"פרזיטים"הםכאחדשניהם
ביקורשלשוואבתואנתל"בחווקניותעינוגיםלמסעותויוצאים,שללממנומוציאים
לעניימתנות,ציבורעובדיאצלכמקובל,היולאאלהשקניותגםנלמד-חולים
בהוישמשו,הדיןהכרעתבהמשךתפקידישחקוהדירהוהןהקניותהן:ישראל

חשמלבכלי,קוזי'בגתצויד,תמוזג,מלאריהוטתרוהטהדירה",כך.בערבוביה
...מפלסיהעלבדירהמבונהמרכזיתאבקשואבבמערכת,סניטרייםבכלים,מגוונים
ורדבראיסרלאשפוזשנקשרהבנסיעה,1989מרץבחודשיורק-בניויפהקנתהאותם
.48"החוליםבבית

לביןהבעלביןהמשפטיהסיפורשיוצרהזיהוי?נועדואםבלתייחדיושנייםהילכו
דוחההשופטכאשר,למשל)הדיןבפסקאחריםבמקומותגםהמתקייםזיהוי,רעייתו

מפאתהאישוםכתבבתקופתבהליכיםמעורבותו-איבדבר1נאשםשלטענתואת
,שמרה...דרעייפהאשתוגםאלא'עסוק'1נאשםרקולא":ויאמריוסיף,זמן49חוסר

לבעלהאם,לומררוצה.'0"'המאומצתהבת'שהיאאף...מהראיותמרחק,לדבריה
שאשתווחומרקל,משפטובעניינילטפלזמןדי-להיותצריךוהיה-היההשר
ניתןהאחדוממעללי,הםאחתמקשהכילקוראלומרנועד-בזמןמשופעתהייתה

אינם,המשפטביתידיעלמתואריםשהםכפי,ישותהכל,מעשיהכל:השניעלללמוד
.נכלוליבאורומאירו,"1נאשם"שלוזהותואישיותו,מעשיואתהמדגישהקואלא

.שם,שם47
.שם,שם48
.4.ב2בפרק,להלןראוזהלענייןועוד."'ומןלואין'-1נאשם":כבפסקה,שם49
.שם,שם50
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זריםבשדותחרשוהואבשדותהלךהוא.3.2
,טבעיבאופןבמסגרתהצמח,המפלגתיתהפוליטיקהתוךאלנולדאולמרטאהוד

נורעשמו...הציבורעלפרנס"והריהו,המדיניתההנהגהלצמרתהגיעכחמוריוובזכות

לראשיויעץסייע,סודאיש"והוא,5!"היהודיהעםובתפוצותהמדינהרחביבכל
.52"ממשלה

ל"גחבמסגרתהפוליטיתפעילותואתהחל",מודריקהשופטמספר,"אולמרט"
בתוךלמדיבכירמעמדואלמהירבנתיבאותוהוליכוכישוריו.20כבןסטודנטבהיותו
שלכישוריו.53"ד"כעווהוכשרלימודיוחוקאתהשליםכךאגב...ל"גחמסגרת
אלהכישורים:שלוהפוליטיתהקריירהלהבנתהמפתחהם,כןאם,אולמרט

מוסמךולהיותההתמחותתקופתאתלעבור,לימודיוחוקאתלהשליםלומאפשרים
לכתברלוונטיתשאינהרקלא,זועובדה,בפוליטיקהעיסוקוכדיתוךדיןכעורך

דיןכעורךהכשרתודווקא,אחרבנרטיבכיצד,לדמייןנקלעלשניתןאלא,האישום
הםאולמרטשלכישוריו.האישוםכתבבהקשרלרועץלולעמודיכולההייתה

שהואנקבע,המטהראשועםהממשלהראשעםקייםשאולמרטבשיחות"כיהנותנים
יכולתוככוללפעולכדיכישוריואתינצלשהוא,ל"בחותרומותבגיוסלעסוקימשיך

ברוךאיששלדמותומצטיירת,כך.5'"כגזברישמשבבדובדההסברהבמערכת
והןהפוליטיבשדהדרכואתלפלסהן,בעתבה,המסוגלפעלים-ורבכישרונות
בעתובהתרומותבגיוסלעסוקהן;דיןכעורךוהכשרתולימודיוחוקאתלהשלים
בכירכחבר"שהרי,בעלמאתרומהולא.ההסברהלמערכתולתרוםכגזברלשמש
.55"הליכודמטעם,ביותרהמבוקשיםהמרציםלאחדנחשבהוא.ההסברהבאגף
תחושתמתוךהללוהתפקיריםבכלנושאאולמרטכילמדיםאנו:זואףוולא

תמיםסיפוראינוהנטווההסיפור.השעהולצוהתנועהלצוהואנענה;שליחות
נעדריםאינםשבוודאייוקרהשיקולישלמקיומםמתעלםאינווהשופט,ממדי-וחד

כןעל...ל"מחותרומותבענייניהתרכזאולמרט":מנהיגשלצמיחתובהליכיברגיל
הנסיעותולאהיוקרהשלאאלא,56"שבדברהיוקרהמצדהן,בכךלעסוקאולמרטראה
ציבוריתתרומההואשעיקרםחייםשל,טבעי,נלווהפועלהן.העיקרהן,ל"לחו

שמיר"כילמדיםאנוכך:אישימחירוחרףבמסירותבהנושאשמבצעה,חשובה
נעתרהוא.'ל"בחוהליכודשלהכספיםגייס'להיותעליווהטילולאולמרטפנווארנס
כימסתבר.מרצובמלואלפעולהחל,עצמועלהדבראתמשקיבלאך.חמדהבלילכך

ימים40שהההוא,'הבחירותמערכת'כהמוגדרתחודשיםכארבעהשלבתקופה

.5'בע,2הערהלעיל,אולטרהעניין15
.91'כע,שם52
.שם,שם53
.116'בע,שם54
.94'בע,שם55
.39'בע,שם56
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:ביותרהטובהצדעל,הדבריםמטבע,ממלאהואהתפקיראת,ואכן.י5"ל"בחו

...ובתפוצותבישראלהפרונטליתההסברהבחתוםבמיוחדגדולכוחוכיהסתבר"
וגיוסהסברהבמשימותקרובותלעתים,כןאם,נשלחאולמרט...מעולהכספיםכגייס
באורמובנותאינןל"לחותכופותנסיעותוכך"יוקרה",כך.58"הליכודעבורכספים

אםכישליחותשלבמסווההציבורביצולשלהחמוץהטעםלהןנלווהלא;שלילי
"נענה"הואשהריאישיתהנאהמשוםבכךאין;"חמדהבלי"פועלהשליח:להפך

למדיםאנוגםכך.המעוליםכישוריובזכותלבקריםחדשותעליוהמוטליםלתפקידים

בורואהאינוובוודאי,התפקידאליששהואאין,כגזברלשמשעליומוטלכאשרכי
הוא.הזההמינוינגדהשגות,לדבריו,העלהאולמרט":הואנהפוך,בולחפורקרדום
השגותיו...ל"בחוכספיםלגיוסשקייםהאינטנסיביתבפעילותיפגעשהדברהשש
.39"נדחו
בפניהמייצגוהוא;ומכלכלוהציבוראתהזןהוא,המנהיגהוא"הציבורפרנס"

עובד"הואאין;ונכבדו60עדתוראשהוא;החומרייםלצרכיווהדואגהרשויות
-כישוריובזכותשהתקדםכמיבפנינומוצגאולמרטאם,ואכן.בעלמא"הציבור

"נענה"הראשוןאם;קשריובזכותשהתקדםכמיצמחהשופטידיעליוצג=1נאשם"
,חמדנותמתוךלעצמומבקשםהשני;"חמדהבלי"עליוהמוטליםהתפקידיםלקשת
אם;מכךלוהצומחותהאישיותההנאהטובותהואלפעילותוהמרכזיהמניעכאשר

אתממנו"יונק",ממנוניזון"1נאשם",משרתהואאותוהציבוראתמזיןאולמרט

,המניקהבאםתלויקיומוכל,דברלייצריכולשאינוכתינוקכמוהו,עצמוהיוו6לשד
.היניקהבפעולתמתמצהפועלוכל

הגיעהואכילמדיםאנו,דרעישלצווארוסביבנכרךהנרטיבישהחבלשעה,ואכן
הרבעםקשריו:כלשהםערכיםאוכישוריםבזכותולאקשריםדרךהפוליטיקהאל

ההולךתיאבונואתלממשמנתעלנחוצהוזולהתקדמותוהטעםהםיוצףעובדיה
,טובכיממלכתיותבכהונות1נאשםמצאבינתיים":שבצדהההנאהלטובותוגובר
משרדשלהכלליהמנהלמשרתאתלעצמומבקשהוא.זהבסולםלעלותחפץוהוא
הואתמנסה]...נאשם[ה]שלהגוברבכוחובדאגהצופה,פרץהרב,הפניםשר.הפנים
1בנאשםמעוניןאיננושהואגליברישלומריכולאיננוהשר...הגזירהרועאתלדחות

.92'בע,שם57
.שם,שם58
.שם,שם59
.(אזכתבות)'פרנסיעמיד':מחיהצרכינותן,מכלכל,זן"הוא,שושן-אבןמילוןפיעל,"פרנס"60

כאבירהואשקולשבקליםקלאפילוהציבורעלפתםשמתמנהמיכל':עדהראש,מנהיג
'הבאלעולםומנהגםזוכהבנחתהצבורשמנהיגפתםכל'.(גבהשנהראשתוספתא)'שבאכירימ

כלפיאותהליצגכדיהקהילהיהודיבראשלעמודשנבחרמי,הקהלראש.(צבסנהדרין)
הקהילהמנכבדיאחדרובפיעלהיההפרנס.הציבורשלהחומרייםבצרכיהםולעסוקהשלטונות
.2160(ן"חש)ההדשהמלוןשושן-אבן'א."ומעשיריה

השופטשלדינולפסקגפסקה,1הערהלעיל,דמעיעניין,"מהישיבהלינוקמוסיף1נאשם"61
.צמח
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עובדיההרבשלמקורבוהוא1שנאשםהואשיודעכיוון,במשרדוכלליכמנהל
במספרלדחותהרקאלא,"הגזירהרוע"אתלהסירמצליהלאפרץהרב.62"יוסף

כשירשיהיהכדישירותחודשילארבעהל"לצהמתגייס"דרעיבמהלכם,חודשים
למלא1נאשםממשיך,ל"בצהשירותובתקופת.מדינהעובדשללמשרהלהתמנות

שלכללילמנהלמתמנההוא,הצבאישירותותוםאחר...ס"של"כמזכתפקידואת
אולמרט:ומניתבומישוריםבמספרלפעולמצליח,כאולמרט,דרעי.63"הפניםמשרד
,דרעי;דיןכעורךוהכשרתואקדמייםלימודיםהשלמתבמהלךפוליטיתקריירהשילב
שבעודאלא,ס"של"כמזכמכהןשהואשעההצבאישירותואתמסיים,ישיבהבוגר

בשביליהדרכוהעושהבאדםשמדוברתחושהאצלנומבנהאולמרטעלשהסיפור
כילומרבאדרעיעלהסיפור;וביעילותבכישרתהפוליטיתההצלחהשלהמוכרים
משכנתאשלקהכשם:מיסודומושחתהוא,לולאלצמרותדרכומפלסהואבוהאופן

שלאל"בצהישרתכך,"פרזיט"אינוכיורדרבראיסרשלדעתואתלהניחמנתעלרק
הפוליטיבסולםיטפסוכך,מדינהכעובדהכשרתעודתלקבלמנתעלרקאלאלשמו

ההנאהלטובות,64"עיניונפקחו,ממלכתייםלתפקידים1נאשםבהגיע"שמשוםרק
הואבה,"אצטלה"אלאאינה"הכלללמעןציבוריתפעילות",אכן.בהןהכרוכות

,פוליטיתוקריירה,"פרזיט"ביסודוהוא"1נאשם".65"אליבי"כישתמשובהמתהדר
לפסגותשתגיעהואוטבעהנפתלבאופןשתתפתחהיאודאי,זהבאופןהמתחילה

שעה;מושחתת66נהנתנותעםמתקשרהדיןבפסקל"חושלאזכורכל:שחיתות

קשריואתמנצל1נאשם"שמכךנובעהפתרון,שולחיולבעיותפתרוןמוצא1שנאשם

הקשרומחזקיםמנכיחיםואחריםאלהוקשרים;67"בדברהנוגעיםהממשלהבמשרדי
לא-הנאשמים,וזה,נהנה-1נאשם,זה"בחינת,הנאשמיםיתרלביןבינוהפלילי

מןלינוקמוסיף1נאשם"שבההנקודהלמן,בהדרגהמתפתהזהקשר.68"חסר
לפי"להםוגורם,1בנאשםהנאשמיםיתרשלחלותםאתהמגבירובאופן,69"הישיבה
אלא-אחתבבתלא",0י"כספים1לנאשם[לתת]...דרישותיוולפיצרכיו

משיג",מצדוהוא.2ז"הגוברחפצוולפי1נאשםשלמעלתורוםלפי",וו"בשיעורין
אחתבבתממלאהואאין.ובמשורהבמשקלכןעושההואאך,הנאהטובותלנאשמים

.שם,שם62
.שם,שם63
.בפסקה,שם64
.גפסקה,שם65
.שם,שם66
.שם,שם67
.בפסקה,שם68
.גפסקה,שם69
.שם,שם70
.טפסקה,שם71
.גפסקה,שם72
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לא.3י"תקוותםהוא.מידיווניווניםבותלוייםנשאריםהנאשמים.מחסורם...כלאת
ומחסורתלותשל"טבעימחזור"המאפיינת,זואיטיתשיטתיותכילצייןלמותר
דרךאתגםתאפיין,כולויודעתבחוטיםהמושכתזואךנעלמהידידיעלהמונע

.הוקריומעםיהלךבה%"חתחתים"ה
אופעולה,שלב,צעדשלאחדאזכורולוצמההשופטשלדינופסקבתמציתאין

תנועה",חלילה,לא,"תנועה"היאס"ש:חיוביתלהערכההזוכהדרעישל,אופיקו

פוליטיכוח"ולחלופין;"הבולטיםמפעיליה"הוא,ממייסדיהאינודרעי;"חברתית
ויעץסייע,סודאיש"שכןכללא;"לפניוהולךששמו"מיהואאיןוממילא,%"עולה
אימתכל,צמחוהשופט,"1נאשם"לטבעיתאינהכזועמדה,אכן.ז7"הממשלהלראש

לפי":שליליקישורומתוךמובהקתבאירוניהכןעושה,מרכזימעמדלומייחסשהוא

לתפקירדרעימשמתמנה;"החדשהרםלמעמדוכיאה";"1נאשםשלמעלתורום
זחל,גולם.19"יוצרועלקםהגולם"אףאו,8ז"לגדולה"עולההוא,הפניםשרעוזר
,זואירוניה.הפוליטיתההנהגהבשמיהחגכנפייםומוטתמעוףבעלפרפרולא,רעב

שלרקאינההדחייהשכן,דרעישלסיפורושלהמוחלטתהדחייהאתלאששמטרתה
שהואמיכלהואהנדחההסיפור;האישוםכתבנשואלאירועים1נאשםשלגרסתו
,וואירוניתהגבהה.לפעולטועןהואולמענושבשמוכל;מייצגשהואכל;דרעיאריה

שעהבמיוחדביטויהאתמוצאתווו,בוטהלהנמכה,גלויללעגהופכתלעתים
הקלוקלהשימושעלהמצביעבאופןדברוועושיהנאשםדבריאתמצטטשהשופט

.העבריתבלשוןעושיםשהם

לשוןחורצים.4.2
מןבמובאותהמשופעת,למהדריןכשרהבעבריתכתובצמחהשופטשלדינופסק

חריףבניגודעומדת,התרבותיותמובאותיהעל,זוצחהכתיבה.היהודייםהמקורות
סוגיםמשנילהיותנוטות,הללו.אומרןבשםלהביאבוחרהשופטאשרלציטטות
."ההיפוטתיתהציטטה"אותושנכנה,אחרמיוחדסוגנוסףואליהם,עיקריים

מדבריםאליהםהקשוריםעדיםאוהנאשמיםבהןאלההןאחדמסוגציטטות
בורותםשעלאלהושל,הטובבמקרהארצותועמיבוריםשלעברית;קלוקלתבעברית
השופטמציין,הללוהמקריםבכל.פחותהטובבמקרה,הרוחגסות,הוולגריותנוספה

.שם,שם73
.כובפסקהאףומופיעחוזרזהביטוי;"חתחתים":הפסקהכותרת,שם,למשל,ראו74
,בכללוהתביעהכפרטההוקריסלביןדרעיכיןהיחסבנושאלדיון;כאפסקה,שם,למשל,ראו75

.ב4פרק,להלן,ראו
.גפסקה,שם76
.95'בע,2הערהלעיל,אולמרטעניין77
.צמחהשופטשלדינולפסקגפסקה,1הערהלעיל,דרעיעניין78
.ידפסקה,שם79
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בפסקנפלהסופרטעותכיחלילהנחשובלבל,במקורהואהלשוניהליקויכיהמצטט

.הדין
כך]יילךאניאומרחרדייהודיאומרתזאתמה'"3נאשםמצוטט,למשל,כך
,מביןלאאני?חרדיםיהודיםאצל,בהלשנהאיוםזהמהיודעאתה...לעיריה[במקור

"?לגוי[במקורכך]יילךאני,נמצאיםאנחנואיפה.מביןלאאני
,רייצרהעד,גםכך.80

כך]יבואשאני,האתיקהנגדזהחושבאני":'ו"המוייסראימת"אתלהסבירהמנסה
דיןשלהפרשנותעלמעיד'שמולביץהעד,זהבהקשרועוד.'2"להעיד[במקור

...מהמדינהלקחתשמותרליאמר[3נאשם]הוא'":3מנאשםששמעהכפי"מוייסר"
לאשהציבורכמוכזהמשהוהיהההסברכילרשויותאמתלהגידחובהשוםאין

.'3"'[במקורכך]כזאתיבצורהגםלקהתהיתרישוממילאתקציביםמספיקמקבלים
התוודעהבכללותההישראליתשהחברהסוגיות-"רודףדין"ו"מוסרדין"סוגיות

ומשפטורביןיצחקהממשלהראשרצחבהקשר,דרעילענייןקודםספורותשניםלהן
בעייתיותהסוגיות.הללוהציטוטיםמושמעיםשבהקשרוהנושאהן-עמיריגאלשל

דורשותהן;במישריןהמדינהחוקעםההלכהאתמעמתותשהןמשוםבדיוקוסבוכות
המאמיןהאדםבפנילהעמידבהחלטעשויהזווהכרעה,היסודנורמתלגביהכרעה
הישראליתההוויה-לגדרמעברולא-מןחלקשהיאדילמה-אמיתיתדילמה
דיוןלכלזוכהאינהזודילמה.'4"ודמוקרטיתיהודית"כהמדינהשלמהגדרתהונגזרת

בהמשתמששהשופטהאירוניהכידומה,הואנהפוך.הדיןבפסקלהכרהאףאו
נועדה,ח"ממנהחמורהאין-שמענוכך,'מוייסר'שלסטיגמה",למשל,זהבהקשר
:הכפשהשלבטקטיקהנעזרתזווהכחשה,וכואבסבוךבנושאשמדוברלהכחיש

לאדם"המוסרדין"דילמתשלערכיתמשמעותכלנפשבשאטדוחה,השופט

הםבההנתונים;שקרולעדותלהדחהבתירוץאלאהמדובראין,לדידו;המאמין
לאסוציאציותערהשופטכיספקואין)והאמתהחוק,המדינהאויביממילא

רצחמאזהישראליהקולקטיביבזיכרון"מוסרדין"ו"רודףדין"ממושגיהמהדהדות
עלנסמך,העמדהעצםשללגיטימציה-בדהמלווה,הדילמההדחקתתהליך.(רבין

כיטועןהואשבה,חתנועםטלפוניתבשיחה,וינברגהרב,3נאשםאתמצטטצמחהשופט80
אםבמיוחד,התפוח.יפסקה,שם,"'מותרדמו':ככדעונשו,בכךמהשלבענייניםאף,מוייסר"

,וינברגרשמואל,2נאשםשלואחיו,3נאשםשלבנווגם,העץמןרחוקנופללא,רקובהוא
ידיעלורדרבראסתרחקירתאתלסכלהצליחשבוהאופןעלהתרברבשהואשעהמצוטט

אתלפגוששנתבקשישראלבמשטרתקצין,גותיניצבלתת]לואמרתי":לישנאכהאי,המשטרה

.יאפסקה,שם,"שבאתמאיפהכחזרהתחזור,שלךהחבריםאתתחפש,כתחתשישק[אסתר
.יחפסקהשלכותרתה,שם81
.יזפסקה,שם82
.יחפסקה,שם83
.ביותרפשטניתלפיכךהיאזהבהקשר,"אחרים"כ,הגדרתהשזוהמדיגהכאויביהחרדיםהצגת84

היבטיהעל-המדינהשליהדותהשביןהתפרבקוהקרועותאחרותקבוצותלגביגםנכוןהאמור
.המדינהמןחלקהםכאלהאלה.דמוקרטיתמדינההיותהלבין-והלאומייםהדתיים

.שם,שם85
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חסרי;ועילגיםבוריםהם;לבהראוייםהללוהאנשים:"הנמכה"שלרטוריתטקטיקה
השופטוהרי-יהודיתתרבותשלכמיצגיהלהיחשביכוליםאינםובוודאיתרבות
להיחשביכוללמיהחיהההוכחההוא-דוקטורואףמזרחי,דתישופט,צמח

שאינובאופן"מוסרדין"ו"רודףדין"לפרשכמוסמך,זותרבותשלהאמיתיכמייצגה
נדרשתאינהשאףסמכות,המדינהלדיןתורהדיןביןלכאורהסתירהאףמעלה

.דילמה86שלבקיומהלהודאה
הואמי;המתחזההואומיהתרבותאישהואלמיבאשרספקכללהסירמנתעל
צמחהשופטמצטט,ארץדרךולאתורהלאבוואין,שקרהווייתוכלומיהאמתאיש
שלהמרכזיתהתזהאת1נאשםהציגבוהאופןאת,נפשכשאטדוחהשהואתוך-

,ורדרברממשפחתשקיבלהכספיםעלבסיפורואמתשלגרעיןישאםפיהעל,הגנתו
בסוגרייםמוסיףוהשופט-'"דיבורפלגינהלעשותאפשראי'":אמתהסיפורכל

אבל...לומאמיניםאנחנובזהולהגידולחתוך"-"[דיבוראפלגינןל"צ]":מרובעים
.דרעינכשלבארמיתגם:נשכריםיצאנווכך.י8"'מאמיניםלאאנחנואחריםבדברים

אתולקלסללעגהשמותאלההן,הדיןבפסקהמשובצות,שנימסוגציטטות
עללהישעןאוהחילוניתבתרבותהנוהגתבשפהלהשתמשהנאשמיםשלניסיונותיהם

מקווההואומהם,הואגדולפרויקטיםחובב2נאשם",כך.בההנוהגיםדימויים
חשבוןעושהשלאטיפוס'כהואמתואר...כלשונו'גדולהמכה'ולעשות,להתעשר

אחרלהתחקותמצליחהואכימתפארנאשםאותו,כך;88"'רבבפיזורחי,לכסף
אתמזהיראו,89"'כ"בשבאנשיםמיניכלעםשלנוהקשריםדרך'"המשטרהפעולות

שכןאישימחירחוקריהישלמוכןשלולא,החקירהאתלהפסיקלהשמוטבהמשטרה

'"אחרתביחידהבבסיס.ג.שיהיהאחדכללוטובלאשזהיחליטשהשלטוןברגע'"
90.

מהםאלהשכןכללא,בפרויקטים?"גדוליםפרויקטים"לחבבישיבהלאישלומה
מנהלאנשי,מתקדמותטכנולוגיותאנשי,עסקיםאנשיעוסקים,להתעשרמקווים
זולהוויהוהרי?ישראלמדינתשלהביטחוניתולהוויההישיבהלאישלומה;ויזמים

הןאחיותדוגמאותחש-צמחהשופטשלהדוגמהכי,זהבהקשיהדבייםבשולילהטעיםיש86
שהאופןהרעיוןבצדרצעישאלהסימןמעלה-אחרותתרבויות-מרובותבמדינותוהןכישראל

מינויהליכיהכפפתידיעלהואמדינתיתמשפטבמערכתמתנגשותתרבויותעםלהתמהרדהראוי
זהותביןשהדהוימכךנובעתהבעיה.adentitf?011505)הזהויותשללפרקטיקהשופטים

בהכרחלאאךנורמטיביתתאוריהלהיותעשוילפוליטיקה('וכומגדרית;גזעית;אתנית)
בארצותהעליוןהמשפטלביתתומאסקלרנסשלבמינויוהדיון,למשל,וראו.דסקריפטיבית

Bumham:הברית "The Supreme Court Appoinhnent Process and the Politics of.4ן

,Justiceא1ל( Engendering Power: Essays of Anita15-4006ת"Race and Sex

290(1992Yori-,040לofRealitf00אץ,!ה)0ן500!סם"ג,the0108ח4,740ה.CIaren~e

.צמחהשופטשלדינולפסקבגפסקה,1היהבלעיל.רתעיעילוד8
.גפסקה,שם88
.סופסקה,שם89
.כפסקה,שם90
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להסתפחמעזהואאיך;כ"לשבולאג"השלתורנותלא,דברוחצידברתורםהואאין
?פהבהבלולואליהם

אם:הישראליהאתוסאלההסתפחותממצעדנפקדלא1נאשםשלמקומוגם

,והביטחוןהצבא,היזמותבעולםמהלכיםלושישכמיעצמואתדימה2נאשם
שהרי,ממשקיבוץכבןעצמומשים,ל"בצהלשמושלאשירותששירתלאחר,1נאשם

,'בקיבוציםכמקובל'פורמלילאאימוץיפהרעייתואתאימצו...ורדרברהזוגבני"
להידמותרצונושכל,כזהאדם:ודוק!באציליםהואגם.ן9"[דרעישל]כהגדרתו

,האמיתייםמניעיוהםהם,אליהםלהסתפחוהרצוןבהםשהקנאה,הארץלשועי
.ספרדיתחברתיתמהפכהשלמנהיגהלהיותבאמתיכולאינוממילא

המפיקמפיומשהאינהוהאמתאומנותושתורתותרבותבן,אמיתימנהיגעלוכיצד
כעולה,"המלךדרך",מרשםישצמחר"לד?ולדברלנהוג,ביומויוםמעשהמרגליות
היה1נאשםעל."היפוטתיתציטטה"שלומיוחדנדירזן,השלישיהסוגמןמציטטה
את,ורדרבר'הגב':האלהכדבריםלהואומר'נרגשתפנייה'"ורדרבראסתראללפנות

העתרתםומאז,אותההשאתם,יפהאתאימצתם,גדולהמצווהעשיתםהמנוחואיסר

שהענקתםהכספיםבשלגדולהצרהעלינוהתרגשהעתה.רחבהבידמממונכםעלינו

העינייםכל.בסכנה-ועתידיכהונתיהמשך.נגדימשטרתיתהקירהנפתחה.לנו
הואילי.מהראשוןהאחרוןחסדךאתעמנוהיטיביעתה.פיךולמוצאאלייךנשואות
.92"'ישראלמשטרתלפנילהופיע
צמחהשופטמשתמשבהמרכזיתטכניקההיא,להלןשנראהכפי,היפותזותבניית
בבניית-ראיותעלהנסמךשיטתיכמספר,מודריקהשופטלאאך-יודעכולכמספר

.שלפניוהנאשמיםשלסיפורם

(אחיה)והרשאה(פואטית)השראהשלדיאלקטיקה;"נומוס.3

בובולינהשלגסיסתהבסגנוןתמונותלציירמיטיבצמחיעקבר"ד"
נוספיםלכך...קזנצקיסניקוםשל'זורבסאלכסיסשלומעלליוחייו'ב

רגשיאפיקלהםשחיפשו,ילדיםחשוכישואה-ניצולישלהנפשיסורי
.94"כלההכנסתמצוותובקיוםיתומהשלבאימוצהויהודי

ממצאיקביעתאולם...'התרשמות'פיעלאמוןממצאילקבועשופטבידיהזכות"
זומלאכה.אולמרט95בענייןמודריקהשופטאומר"מלאכתיזו,במשפטעובדה

והןסכמתימבנהמבחינתהןהדיןפסקאתהמאפיינתסדורהבשיטתיותמתבצעת

.פסקהז,שם91
.יאפסקה,שם92
93,Nariative, Viotence and the La]f (Michigan"0עאבצשאomos and14'Cover.%

(1992,.eds.אעMinow.ע.
.3הערהלעיל,מלצר94
.84-85'בע,2הערהלעיל,אולמרטעניין95
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המבניתהסכמתיות.עדותכלשלדחייתהאוקבלתהלגביפרטניתהנמקהמבחינת
הבחינה;רלוונטיותבלתישאלותולסלקהמוץמןהתבןאתלבורלשופטמאפשרת
,בכללאם,ולהתייחסהתביעהמצדרמיזותלדחותלומאפשרתעדותכלשלהפרטנית
חלופיותהשערותלהעלאתכבסיס-הוכחושלאאך-מעלהשהיאלספקות

בכל...העדויותכלאתלמנות"כיצמההשופטמוסר,מנגד.אולמרטעםהמיטיבות
.96"שדחינומהודחינושקיבלנומהקיבלנו",כןעלואשר,"אפשראי-וענייןעניין
עלבנויאינוהדיןפסק,המשפטיתהמסקנהאתמאששותאכןשהעובדותבהנחהגם

שלעיקרואינההמובניתהשיטתיות,הואנהפוך.במרכזואינןוהן,השיטתיתהצגתן
פיעלשיאואלהמתקדם,דרמטינרטיבשלמעגליתבנייההואלבוולבהדיןפסק

בוייעשההראשונהבמערכההשולחןעלמונחשהיהאקדחכי,הידועה"מקסימה"ה
טכניקותבשתי,בהמשךכמפורט,מסתייעשהואותוך,השלישית97במערכהשימוש
;ולרגשותלמניעיםהנוגעיםחסריםשלספקולטיביתהשלמה,האחת:מרכזיות

.1נאשםשלהפליליוטבעוהרעיצרואישוששעיקרןהיפותזותפיתוח,השנייה

הנוגעיםחסריםהשלמת-הלבהרהורידרך:""שלךהאידאהיהאני".1.3
ולרגשותלמניעים

העובדותסיפור:שלמותואתהמעשהלסיפורהמקנההואהדמויותשלנפשןהלך
,בלעדיואף,והגיוניכרונולוגיאירועיםהשתלשלותרצףולהציג,שלםלהיותיכול
דווקאלנוגורםהאחרוןשזה,מעשה99-לסיפורעובדותסיפורדומהשאיןאלא

דמויותעםמזדהיםאנו:"מציאותי"בהיותו,הסיפורשלבאמינותושאתביתרלהאמין
,כך.לבןמאטימות,מיוהרתן,מאחרותנרתעיםאנו:חששותיהןאוסבלןעם,מסוימות
ניסיונוחוסרעלהמחפה,באמקרובזהפרחי-ארחי,מיאימפניחוששיםכולנו,למשל

במקוםעמלבדילנושרכשנומעמדעליאייםואשר,עלינוהממוניםעםכקשרים
הרבכילנומספרצמחהשופטכאשר,כןעלאשר.אותנווייתרעלינויאפיל,עבודתנו

וגםס"בש1נאשםשלהגוברבכוחובדאגהצופה"הואכי;למעמדוחששפרץ

קל,!00"לפינהודוחקועליומאפיל,צעדיואתמצר1שנאשםחשהוא,הפניםבמשרד

.צמחהשופטשלדינולפסקכזפסקה,1הערהלעיל,דמעיעניין96
בעוד,המשפטעם"משחק"הואכידרעיכנגדלטעוןהשופטמןמונעתאינהזורטוריתבחירה97

ההליךאלמתייחסהואכיבדרעיהמוטחתההאשמהעל;בובפסקה,שם,"משחקאינוהמשפט"
'לראו,האמתאתלחשוףשמטרתורצינימהליךבהבדל"משחק"במדוברכאילוהמשפטי
לעיל,הישראליותאהגר-ס"ש"קולקטיביוזכרוןפוליטימשפט,דרעי:'מאשיםאני'"בילסקי
.279,289-295'בע,12הערה

האידאהיהאני":188(ס"תש)מניפהכמונפתחתההכרהתת"שלךהאידאהיהאני"וולך"98
אשאירמקוםבכלאותותאפזרברמזיםחייךאתאמלא...ביותרהעמוקהפנימיהחלק,שלך

."באמתבאמתשאנישתדעמסיםבמקוםעקבות
הגבולטשטושעלהמורההוא"מעשה"מבהבדל"מעשה-סיפור"הביטויעצםבעברית,אכן99

.'וגולידיעהדעהשכין;למשמעותהעובדהשבין
.צמחהשופטשלדינולפסקגפסקה,1הערהלעיל,דרעיעניין100
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אנו.אותםלהביעחששועםגםכמו,פרץהרבשלאלהפחדיועםלהזדהותלנו
נוכחחששהואהאוניםחוסרעם,0י!"הגזירהרועאתלדחות"ניסיונועםמזדהים

מסייעהזדהותשלזהרגשימהלך.!02"יוסףעובדיההרבשלמקורבו1נאשם"היות
בסמוךמידלנומסופרשהואשעהבמיוחד-החומס,"רע"הבתפקידדרעיאתלמקם

לעלותחפץוהוא,טובכיממלכתיותבכהונות1נאשםמצאבינתחם"כילתובנה
שלכפריהמטאוריתהתקדמותותוצגאחרבנרטיבכיייתכןוהרי.!03"והבסולם
המכירמנהיגשלנבונהכהחלטהבדרעייוסףעובדיההרבשלתמיכתו;רבכישרון

במקוםוכי,מאחריםיותרטובבאופןהתנועהמטרותאתלקדםוביכולתובכישרונו
בהליכילדוןמקוםהיה,ס"בשמסוימיםחבריםאצלמעורראולישדרעיבפחדלעסוק

.ס"שבתנועתהמינוי
כרידיאין,וחמדןמניפולטיבי,כשאפתןדרעיאתהמאירבסיפור,זאתעםיחד
הןאך,כחיוביותנתפסותאינןאמנםהללוהתכונות.מיאוסמחמתמוקצהלעשותו

בקריירהשבחרואלהשלבמיוחד,רביםשלחוקםכלחםנתפסותוהן,חריגותאינן
באמוןלמעילה,השוחדלעברתהמניעאתלהביןכדידיאלובתכונות.פוליטית
נפשוששומרכמי,המוסריתלגדרמחוץדרעיאתלהעמידכדיבהןאיןאך,הציבור

.חמורהבהתעללותאוברצחשנאשםממילהתרחקמבקשיםשהיינוכשםממנוירחק
עם1נאשםשליחסיוסיפור.נוסףמהבדברצורךישזומעיןרתיעהליצורמנתעל

:זאתמספק,צמחהשופטידיעלמסופרשהואכפי,ורדרברהזוג

עבדאיסר.שואהניצולי,ערירחם-הזוגבני.ורדרברואסתראיסר"
אסתר.יורק-בניועורמעילילייצורבמפעלעורותכחותךלפרנסתו

וסלוןאחדשינהחדרבתבדירההתגוררוהזוגבני.ביתעקרתהיתה
אישאיסרהיה,כאמור...יורק-בניופארק-ריגובשכונתמשותףבבית

מעונייניםורדרברהזוגבני...קשהפיזיתמעבודהשהתקייםעמל
לזוגוהקרבהבניםחשוכי,כאמור,הם.דרעיהזוגבניעםחםבקשר
.!04"להםטובההצעיר

המקורותעלנסמכתדרעישלהגנתושכן,הדיןלפסקחיונייםורדרברהזוגבני
אליהםמתוודעיםאנושבוהאופן,זאתעםיחד.לרשותוהעמידו,שלטענתוהכספיים

חיונייםאינם-זהבהקשרדרעימוצגשבוהאופןלביןשבינוהחריפהוההנגדה-
סיפור,העיקריתבעלילה"המשניסיפור"האתטוויםאלהפרטים;המשפטילמהלך
.הנבלומיהצדיקמי;הסבלגורםומיהקרבןמילחלוטיןברורשבו

.שם,שם101
.שם,שם102
.שם,שם103
.שם,שם104
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,יורק-בניובפרברצנועהדירה,השיגואשרהמעט.יוםקשיעמלאנשיהםהזוגבני
נמנע,"עריריים"הם:בחייהםעליהםשפרלאמזלם.קשהפיסיתעבודהשלפריהוא

כטעם,ומקודשעליטכערךהישראליתבחברהשנתפסמה-רצונםחרף-מהם
האולטימטיבי"קרבן"ה,"שואהניצולי"הם.משפחה,ביתהקמת:ותכליתםהחיים

אנו.ובחמלהבצער,ויקרבכבודמתייחסיםאנוכאלהאנשיםאל.הלאומיתבתודעה
בערובאלהאנשים,זואףזולא.גורלםמראת,האפשרכמידת,להמתיקרוצים
בחום,אנושיתבקרבההואחפצםכל;חומרייםחייםבמנעמיחפציםאינם,חייהם

.משפחתי
בוהאופןלביןורדרברהזוגאלמתוודעיםאנובוהאופןביןהניגודהואבולטכמה

שכלזה;אחריםשלמכפםהאוכלהפרזיטזה:דרעיהזוגאללראשונההתוודענו
שכאמור)ורדרברהזוגבניבכספישמשתמשזה-החומריקניינוהגדלתהואחפצו
רמותבשכונתחדריםשלושהבתדירהלקנותכדי(בלבדחדריםשניבתבדירהחיים
עסקינן,דרעיהזוגשלהראייהמזווית,כיעתהכברלנוברי.=צעירזוג"בהיותועוד

קרבהשלאשליהתמורתומתנותכסף;חוםתמורתממון:פשוטהבעסקה ומשפחתיות05ן
המתנותשלחשיבותןפוחתת,1נאשםשלמעמדועלייתעם",ואכן.

,שאיןללמדנומנתעל,מסתמא,נאמריםהללוהדברים.106"לאירועיםהכספיות
כתבנשואולעברותלכךומה.למתנותרגשיתחשיבותכל,דרעיהזוגמבחינת
היישראותנומובילהמזהורדרברוהזוגמזהדרעיהזוגמוצגבההקוטביות?האישום

כצאןורדרברהזוגבנימובליםשובכילנווברי,שלנוהקולקטיביתהטראומהאל
שלבריאותומצב":ומפרטמוסיףצמחוהשופט,לחכימאדילאכנראהאך.לטבח

בתפקידנוסע,הפניםשרבהיותו-1נאשם1990ינוארבחודש.החמיראיסר
נפטראיסר.איסראצלחוליםביקורעורךהואאין.יורק-לניוזהבכלל,ב"לארה

איסרכי,צמחהשופטיודעהכיצדתוהיםאנואין.7ש"1990במרץ12כיוםבייסורים
שחיילקבללנומאפשרהנרטיב.האישוםלכתבאלהייסוריםענייןומהבייסוריםמת

צריךהיהשדרעיהחוליםביקורוכיבייסוריםבמוותהסתיימואבןאיסרשלהייסורים
שעת"מנעים;ייסוריואתמקטיןהיה,מוסריתמפלצתהיהלולא,איסראתבולכבד
.האחרוןהדיןיוםאתעליוומקל"נעילה

אולי?עמושהיטיבההעריריתהשואהניצולתהאלמנהעםכזהאישינהגוכיצד
זהלאאך?ארוכותדקותכברבנוהמפעפעתהחמלהסוףסוףבותתעוררכלפיה
שולחהוא,העצוביםחייהאתהמסייםבפרקחסדרגעימעטלהלהעניקתחת.האיש

מגיבהוכיצד.לטובתולהעידלחציםעליהשיפעילומנתעלדברועושיאתאליה
צמחוהשופט,המאומץחתנהשלחמדנותונוכחאףבחרי,מסוימתברמה?אסתר
דירתלעצמושיעשה...בישראלששרשמעתפעם-איהאם'":מרכאותבתוךמצטט

.2.ב2פרק,לעילראו105
.צמחהשופטשלדינולפסקגפסקה,1הערהלעיל,דרעיעניין106
.שם,שם107
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,סגילאבכךאך.08י"'לוקסוסלעצמועשהלאבישראלמהממשלהאחדאף,פאר
להרהור,אסתרשלבלבההמפעםלשרירהואהופך,ולבכליותבוחן,צמחהשופט

איןמשמע,מרכאותללאוהפעם,לנולספריודעהואהכיצד,כןשלולא,לבהמהרהורי
,מחיימותיטוב.נאנקת.ידיוביןמפרפרתאסתר"כי,אומרתןבשםדבריםמביאהוא

לילמה,לאריהשגמלנומהעלראשיעלמתרגשותכאלהצרותאם,היאאומרת
לרעהניצלהוא",שליחים1נאשםבהמשסה,טובהלהלגמולתחת,וכך.09ן"היים
בנציגיאותהשיסה";ש1"השואהמתקופתפחדיהואת,אלמנותהאת,בדידותהאת

אתלגנובכדיבמרמהלאסתרבא"ו;י11"בעיניהאותםושיקץ,ישראלמשטרת
שבורהאסתרהייתהבעטיים.מנשואקשיםהיוהלחצים"כיבריממילא.2ו1"דעתה

.3ח"בתוכהוקרועה
דרךעללא.ראיותפיעלמטילים",מודריקהשופטלנומזכיר"פליליתאחריות"

לבבהרהוריתעוגןלאדרעישלהפליליתאחריותו,ואכן.4י1"לבהרהוריאוההיפותזה
כספיםסכומיכי,דרעישלגרסתודהייתעל,כראוי,תכונןאלא,צמחהשופטשלאלה

.אמינה5ויכבלתי,ביניהםהקירבהיחסימכוחורדרברהזוגבניידיעללוניתנוניכרים
בשלדרעישלגרסתואתדוחההואכיברורהבאמירההשופטהסתפקלאמדועאך

צמחהשופטבוחרומדוע?אלהלבבהרהורילנורבותאומה?אמינהבלתיהיותה
מרחיקכהבאופןחסריםלהשלים?הדיןפסקדפיעלאותםלהעלות?בהםלהרהר
?גיסאמאידךלהכרעהצריךושאינו,גיסאמהדלכת

.ידפסקה,שם108
.שם,שם109
.יאפסקה,שם110
.שם,שם111
.פסקהיב,שם112
.פסקהיד,שם113
.102'בע,2הערהלעיל,אולמרטעניין114
דיניפיעל.המשפטביתשלהדעתשיקולבתחוםכהחלטמצויהזהמטעםדרעישלגרסתודחתת115

המסקנהעלבברורלהצביעהראיותמכלולעל,עסקינןנסיבתיותכשבראיות",הראיות
ענייןראו"אחרתסבירההיפותיזהכשלעצמםהמבססיםפרומיםקצוותלהותירמבלי,המרשיעה

המובאהאףמצוטטת,זהדיןלפסק119בעמוד.(45פסקה)118'בע,22הערהלעיל,דיניץ
,הואהכלל":מצאהשופטמדכוי,868,873(מת2ר"פ,י"מ'נמימון91/4086ס"מעהבאה
עלמוטל,הרשעהלבססכדיבפניושהובאונסיבתיותבראיותישאםהשאלהשבבחינת,כידוע
וניסיוןההיגיוןבמבחני,הנאשםהסכריואת,הנסיבתיותהראיותמכלולאתלתחתהמשפטבית

שלכלשונו)"המרפוטיהחייםוניסיוןישרשכל,סבירות"כגוןמושגיםתפקידעל."החיים
והשלכותיהםמשמעותם,(157,175(2)נבד"פ,י"מ'נדזנשוויוי94/6289פ"בעקדמיהשופט
.11הערהלעיל,מאוטנרראו,משפטבסיפורי

ג"תשסן'חהמשפט
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ההיפותזהדרך:116"חופשימסתובבאגוהסופר".2.3
מהלךאתאךמכילאינודרעישלבעניינוהדיןהכרעתסיפורכי,מעלהכהעדהקריאה
בוממלא,זהמהלךעלמוסיף,יודעכולכמספר,צמחהשופט.העובדתיהעניינים

כאשר,היפוטתייםוהשכלמוסרסיפוריבוושוורלבומהרהורירגשייםחללים

האפשריתהיחידהההיפותזהאינהלעולםאך,אפשריתתמידהיאהנבחרתההיפותזה
הפניםשר,פרץהרבכיההיפותזהכך.ככזומוצגתרקהיא.הענייניםמהלךלהסברת
לרבהאחרוןזהשלקרבתולנוכחדרעישללמינויוהתנגדותלהביעפחד,בשעתו
לקנייתמשכנתאלקחתבחרדרעיבגינהלסיבההנוגעתההיפותזהכך;יוסףי1יעובדיה
הזוגבניביןהנרקמיםהיחסיםלטיבהנוגעותשונותהיפותזותוכך,הראשונהח1ידירתו

אלהבסיפוריםואם.ורדרבר19יואסתראיסר,מיטיביהםלבין-ושלוחיהם-דרעי
שהםכפי,מקוםומכל,לאואוליהיושאוליכפיהרעההרוחהלכיעללנוהמספרים

היהמהלנוומספרהשופטמוסיף,סגילאצמחהשופטבעינילהיותהיונחזים
וכל.לנהוג20ןדרעיעלהיהשבוהאופן-היהולא-להיותראויהיהמה,צריך

מטיליםכולםהסיפוריםוכל;העובדותלסיפורהשלמהבבחינתהםכולםהסיפורים
צל.הפלילילאישוםבאשרמסקנהבסופםנעדרתכיאם,כבדמוסריצל"1נאשם"על
זה,בוהגלוםהדרמטיהפוטנציאלאתמממששהואעדבהדרגהוגדלהולךזה

לשיאההמגיעה,זועלטה.גמורהחשכהאםכיוצלאורשלעולםעודאיןשלאחריו

ביןהמתחוללבמאבק,בהדרגהמתכוננתהיאאף,ורדרבראסתרשלמותהבסיפור

:שבדרכההשטןלביןהאמתמצעד

כך-אחרשהוכחהוכפי,הואשיודעהכפי,האמת.לאמתהמפתחהיא"
הואשביקשהנוספיםהעתקסכומיבענייןגרסתואתמפריכה,בראיות
לטמיוןתורידאסתרמפיעדות.ורדרברהזוגבנישלגבםעללסבלם

.בדרכוכשטןתתייצבכזועדות.לעושרותמיםהסברלמתןסיכויואת
מפיזועדותמנזקהחששכעוצמת...לתיקוןניתןיהיהלאנזקה

אתמחירבכללסכל...1נאשםשעשההמאמציםעוצמתכך,אסתר
.ן2ן"ישראלמשטרתבידיחקירתה

אריההרב,3נאשםשלבנו,וינברגשמואלשלמאמציועללנומסופר,מכןלאחר
,באמתלאחוזבניסיון"פרפוריה"על;כזב22ןתצהירעלאסתראתלהחתים,וינברג

.114(ס"תש)צורות"חופשימסתובבאגוהסופר"וולך'י116
.2.ב3פרק,לעילראו117
.2.ב2פרק,לעילראו118
.3.ב1פרק,לעילראו119
.2.כ4פרק,לעילראו120
.צמחהשופטשלדינולפסקיאפסקה,1הערהלעיל,דרעיעניין121
.ידפסקה,שם122
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זמןכעבור":לישנאכהאימסתייםזהמאבק.!שקר23אלילהדיחההנגדניסיונותועל

לקחההאמתאת.תקוםלאממנה,דרכיםבתאונתהטראגימותהאתאסתרמוצאתמה
ורדרבראסתר,לכאורה.!24"1נאשםחפץלאזובאמת.האמתלעולםעמהאסתר
."אמת"בתוכהאצרהזושאישהאלא.לאוותוהא.דרכיםבתאונתמותהאתמצאה
לעולםהשקרעולםביןמקשרנראהבלתיחוט.מעוניין1נאשםהיהלאזובאמת

שלמלולאותיהניזונה,השורותביןמהדהדתאךהעיןמןסמויההיפותזה.האמת
.אותוומשלימהכהעדבסיפורשנשזרההרגשיתהשרשרת

בלילהוותריכולבסיכומיהכללהשהתביעהכךכלהחמורהחשדאםיודעאינני"
.להעלותומקוםהיהלא(לכאוריאפילו)ראייתיבסיסחסרהואאםנפשךסמה.המשך
חומרת",שהרי.מודריקהשופטתמה,!25"?בולחקורשלאניתןהאם,ממשבוישואם

ללאאשםהטחתשלזומדרךהנגרמתהנוחותאיכןחומרתהוכגודלגדולההטענה
:למשל,כך.התביעהשמעלההיפותזהכללדחותמקפידהשופט,ואכן.'26"ראיה

המקורותברשימתנכללולאבישראלהתרומותשכספילכךלבהשמההתביעה"
הללוהתרומותשאיסוףידעהנאשםכימעידשהדברסברההיא.הנאשםבידישצוינו
שלתליםתילילבנותאפשרהאם.התקציבלגיבושכמקורהשמיטולכןהוקיאינו

,משלוהיפותזההשופטמעלהאף,לעתים.י12"?שולימקורשלמהשמטהמסקנות
.אולמרטשללטובתוהענייןאתתאירדווקאוזו,התביעהמצדדומהלניסיוןכתגובה

הערכהעלסומכתהתביעהכילינראהכשלעצמההעובדתיתהזוויתמז",למשל,כך
האידךהגיוןאתגםלראותיכולאניאך,הגיוןמשוללתאינהאוליזוהערכה.בלבד

וראיהאות"כאולמרטשלבהתנהגותוהיבטמפרשתהתביעהכאשר,וכך.!28"גיסא
,29י"התרומותשללקונספציההשריםכלשלשותפותםאתלהסתירמבקששהנאשם

דוכןעלאולמרטשלהנפשילמצבוהקשורה,משלופרשנותמודריקהשופטמציע

:העדים

פרשנינופךלהקנותאולהסתייגהנאשםניסההנזכרשבקטעליברור"
אלאזאתאין...כןלעשותלוראהמהלהביןליקשה.להודעתושונה

המקשרתאינסינואציהמכלאולמרטחששהעדיםדוכןעלשבעומדו
העשויהתמוההבאמירההשיבכןועלפלדשלהפעילותלביןבינו

להחשבשצריכההודעתואתמסייגתהיאאךכשלעצמהנכונהלהיות
.30י"יותרכאמינה

.יטפסקהואף;שם,שם123
.ידפסקה,שם124
.90'בע,2הערהלעיל,אולמרטעניין125
.39'בע,שם!26
.107'בע,שם!27

.131'בע,שם128
.104'כע,שם129
.שם,שם130
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האמירהכשלאיך,כנראה,מבינתינשגבזאתלעומת":מוסיףהוא,בכךדילאואם
דברעלידעוכילגלות'השריםכל'שלהשתיקהקשראוהקונספירציהאתחושףהזה
,התביעהמצדהיפותזותשמועלותאימתכל,ככלל.3ן'"חוקיתהבלחיההתרמהדרך

לאמדועעמוטעמיו":לאמרהשופטמבכר,אולמרטשלנפשובנבכילחפורותחת

,ארלמרט.32ן"הדרךמאודרב,שתיקההסכםאותולהסקתמכאן...המפורשבשםנקט

ואמירותיויש:כשליםלויש,תכלתשכולהכטליתמוצגאינוהדיןפסקאררךלכל
משוםודווקא,בשטןולאבקדושלא,עסקינן"ודםבשרנאשם"בהרי-תמוהות

אניאחדעניין":לומרהשופטיקפיד,"המאזנייםכףעלמונח,אנושי,אישיגורל"ש

האשמותמינייורהכשהיאניכרעצמיבריסוןמחויבתשהתביעהלינדמה...מידדוהה
,משפטאגבהמסתברות(לכאורהעובדותולו)עובדותהרילא...עברלכלחמורות

אפילו)היפותזהבאיזוהואהיחידשעיגונה(ספקולציה)ערטילאיתמחשבהכהרי
הנאשמיםואלמזהוהתביעההחקירהמערכתאלהיחס,ואכן.ן33"(אפשריתהיפותזה

בעניין,עצמוההליךמהותואל,פלילילמשפטהעומדאדםשלתווייתואל,מזה
.זונקודהמפתחהבאהפרקתת.דרעיענמןהעולהלזהראיתמונתמשקףאולמרט

לגרשחושךבאנו.4

שהמשטרה,החרדיםשבעיני,הדין-בפסקלמעייןאומרצמחר"ד"
כלוליםומוסדותיההמדינה,איתםלהתעסקנאלצוהמשפטובית

להטביעהנאשמיםשללניסיון...ומזלותכוכביםעובדישלבקטיגוריה
יש(משמעתרתי)המשפטביתעלולהעריםבפרטיםהמשפטאת

עמדהס"שפעיליאימצוההכרעהשלפניבימיםכבר.תרבותיתהשלכה

ארבעים'.מאמריקהלכאןשיובאהרלטיביזםברוח,אופנתיתתרבותית

,'?נכוןמהלדעתבכלליכולמי!פרוטוקולשלעמודיםאלףושניים

.!34"אמרו
.מלחמהכסיפורמובנהדרעיאריהשלבעניינווהמשפטהחקירהמהלכיסיפור

האמתאחרנלאההבלתיבמרדףהמצוייםהאורכוחותביןמתנהלתהמלחמה
ההליךעללהשתלטהמנסיםהשחורכוחותלבין,החוקשלטוןעללהגןבניסיונם

-לרשותםמעמידזהשהליךהאמצעיםאתציניבאופןמנצליםשהםתוך-המשפטי
,המשטרהעומדיםזובמלחמה.החוקשלטוןאתולקעקעממסלולולהסיטומנתעל

,דינועורכיובכללה,,35"החבורה"ודרעיואריה,אחדמצדהמשפטוביתהתביעה
:סבירפחותולאשונהבאופןהפליליההליךסיפוראתלהבנות,כמובן,ניתן.שנימצד

.שם,שם131
.107'בע,שם132
.38'בע,שם133
.3לעילהערה,מלצר134
.צמחהשופטשלדינולפסקגפסקה,1הערהלעיל,דרעיעניין135
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הפרוצדורהובכלליהמשפטיותבהגנותעושהשהנאשםבשימושלראותניתן
שלבמטרתםלדון,ראויואף,ניתן;הגנתובמסגרתלגיטימישימושלרשותוהעומדים

שאלתשעולהשעה,שימושבהםשנעשהספציפייםפרוצדורהוכלליהגנות
פרטניניתוחללא,להצהירצמחהשופטבוחר,זאתתחת.השימוששלהלגיטימיות

,ובאלה,36ן"הצדקועשייתהאמתברור"היאהפרוצדורהבללימטרתכי,ומעמיק
דווקא,מלחמהשלבעיצומהמצוייםואנוהואיל,אכן.הנאשםחפץלא,כידוע

נוספתכעילה,המשפטביתידיעלודווקא,תיתפס,הנאשםמצדפרוצדורליתדווקנות
הדיוןובכלליבפרוצדורהבדקדקנותיאחזו"דברוועושישהוא-הנאשםלהזרת
.המזבחבקרנותאוחזיםהיומשל,!ז3"פליליבמשפט

חושךבבניאורבנימלחמת:קרבכזירתהמשפט.1.4

נגדמלחמה1נאשםאסר",צמחהשופטאומר,כנגדוההאשמותאת"להסבירתחת"
כמו,ובמלחמה.!38"המשפטבמהלך-הפרקליטותונגדהחקירהבמהלך-המשטרה
.טקטיקותעלכולהבנויההנאשםהגנתבפועל"כיתמהאיןכןעלואשר,במלחמה

הבל.לרובהגנהובבליתקיפהבכלי,ובמגניםבחצים1נאשםמילאהגנתואשפתאת
.(ו:כדמשלי)'מלחמהלךתעשהבתחבולותכי'.ותחבולותתכסיסים,תמרונים
.39ן"אפשראיולמצותםלמנותם

ובנישבוייםנופליםבמלחמהכייודעהואוהיטב,הואמלחמותלמודעם,ישראל
שהרי,זולסכנהחשופיםעצמםהדינים,החוקבשלטוןדרעישלזובמלחמתו.ערובה

"בידיהםערובהבניהיוהדיןסדרי"
אנואין,האחרונותבשניםישראלמלחמותאת.40ן

גםכך.מחתרתיותטרורוקבוצותגרילהלוחמינגדאלא,מאורגןצבאנגדמנהלים
נהגוובדיווחיםההדדיותבהתקשרויות"שעמוהקשוריםוהאנשיםדרעינוהגים

;ן4י"סתריםובשפתבכינויים,בקודיםדברוהם.מחתרתמנהגועדיהםהנאשמים

השתיקהמסךמאחרי"ואכן,וסודיתמוסוויתפעילותה,מחתרותשלכדרכן,זומחתרת
בארץ,היטבמאורגןפרוייקטהסתתרהשתיקהמאחורי...עניפהפעילותהסתתרה
.142"לארץובחוץ

פרוייקט"היא;4י'"ממדיםרחבמבצע"היא,הצדקבמערכתדרעישלמלחמתו
ומתואמתמתוכננת,מתוחכמתכזביםתעשיית"מחלקהמהווה"היטבמאורגן

.הפסקה,שם136
.שם,שם137
.שם,שם138
.כגפסקה,שם139
.בופסקה,שם140
.סופסקה,שם141
.1פסקה,שם142
.יגפסקה,שם143
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,=מאורגןפשע"התיבהמןרחוקהאינה145"מאורגןפרוייקט",התיבה.144"היטב
בוס"עומד"6"חבורה"הבראשכילמדיםשאנושעה,מתקצרזהאסוציאטיביומרחק

"מעורערבלתי
הארוכהזרועו"באמצעותוזאת,בוכולוידבכולידואשר,47ן

"148,
בלא-ולמצער,הסכמתובלאגדולהאוקטנהעושיםאין.דברישקפיועל",ולפיכך
השולחת,"היטבמאורגן":ודוק,מאורגןפשעכנופייתשל"בוס"ככל.49ן"ברכתו

ממקומו"ורעי,גלובלייםפשעקרטלישלכדרכםלהומחוצהבארץתמנוןזרועות

עושי"שליחיםלויש,"בוס"ככל;ן5ן"החקירהבהגה...אחז";50ן"בחוטים...משך
אתאחתבבתממלאהואאין"ו,דברובעושילנהוגאיךיודעהוא,בוסככל;52ן"דברו

ימיובשחר:פחדמעוררהוא"בוס"ככל;153"מחסורםכלאתולאתאוותםכל
.אחריםועדיםורדרבראסתראת,לימים;פרץהרבאת,כזכור,הפחיד,הפוליטיים

להפחידמהיןהואהמשטרהאתאףכי,למדיםשאנושעהלשיאומגיעזהמוטיב

במערךידועוצםואתכוחואתלחוקרים1נאשםמבהירשליחיוידיעל"כאשר

.54י=לולהתנכלהמהיניםשלהמרהגורלואתהשלטט
נמנהחבריהעל,55ן"כספיםמגלגלי"שלחבורה,כזכור,הם"הייבוסשלנתיניו

הקשרים.57ן"מכהלעשות"הואשחלומםואחרים,56ן"גדוליםפרוייקטיםחובב"אחד
כפי,חברותקשרילהיותמתחזיםרקבדברונעשהשהכול"בוס"העםמקיימיםשהם

שהפכה,הנאשמיםיתרלבין1נאשםביןהאישיתהידידות":צמחהשופטשמעיד
גריםאינםושוחדידידות.השוחדליחסיתמימהחזותתשמש,בדברהתלויהלידידות
נוסף...אישיתידידותטענות-בכללןכאלהטענות...1נאשםיטעןכך,אחתבכפיפה

.158"1לנאשם'אליבי'מעיןישמשועוד,הכלללמעןציבוריתפעילותשללאיצטלה
.59י"החבורה"שפתיעלהנישאהוא"הרעותשיר"לא,לעילשראינוכפי,אכן

.שם,שם144
.ופסקה,שם145
.סופסקה,שם146
.גפסקה,שם147
.כאפסקהואף;יאפסקה,שם148
.גפסקה,שם149
.ופסקה,שם150
.פסקהי,שם151
.יד,יגפסקאותואף;גפסקה,שם152
לתתישברוןאליךכולם")"בעתואוכלם"להםהנותןהואכי,לצייןלמותרולא.גפסקה,שם153

.יכולהכול,ה"הקבהואכ0,כדתהלים,"בעתואוכלם
.כפסקה,שם154
.גפסקה,שם155
.שם,שם156
.שם,שם157
.שם,שם158
.2.ב4פרק,לעילראו159
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אושיותעלהמאורגןהאיוםמול,המשפטיבשיחהמתחרה,המחתרתשיחמול
מחזקהמשפטובית,איתןכסלעהמשטרהעומדת,שלנווהנאורהדמוקרטיהמשטר

;60ן"ובתקינותבעיניניות,במקצועיותתפקירואתגלבועמשנהניצבמילא":ידיהאת

,המשטרהחוקרי;'ן6"לשבחדווקאאלא...לביקורתראויהאינההמשטרההתנהגות"
-62י"כביריםמאמציםולהשקיערבאדםכוחלהקצותנאלצה"אשרמשטרהאותה

בשצףנחקרו"-לפתחה"אנימודה"להניחהיההנאשםועל,מתפקידהזהאיןמשל
-"כראויתפקידםאתמלאושהםנוכחנו.עדויותיהםאתשמענו.סניגוריםבידיקצף
כוחותמול,וכך.המשטרהחוקריאתלחקורהנאשםהגנתשלמתפקידהזהאיןמשל

עשתההיא.במשימתהדבקה",באוןהמבצעתהרשותלהעומדת,המאפיה
'אישמפגיתגורולא':האמורפיעלנוהגתהנדרשהלבובאומץ,!63"1מליםעבודת

.היאקודשעבודת,הענייןבנסיבות,עבודתה.64ן"(יז:אדברים)
עשוי,מודריקהשופטשלדינולפסקבצמידותצמחהשופטשלדינובפסקהמעיין

,יכולכול!65"סנדק"מעיןבפועלהוא"צבורעובד"אותודווקאזההכיצדלתמוה

גבוליש,"הממשלהלראשויעץסייע"שהואזה,אולמרט,"הצבורפרנס"ואילו
אחרי"ו"ודםבשר"הוא-מדרעיבהבדל-שאולמרטמשוםאולי.וליכולותיולכוחו

רקהיו(עינייםשמונה)פניםארבעה",מודריקהשופטשמצייןכפי,"הכולככלות
.66ן"הנאשםמןהנתבעתהריכוזיתליכולתגבוליש...יחזקאלשל(כרובים)למלאכים

משוםואולי.!67"מוחלטבאופןממנונעלמה...מן.בשפעילותהנמנעמןלא",לכן
בהנמצאלא"שכמיבעדותולראותניתן,שטןולאמלאךלא,ודםבשרהואשאולמרט

הצבעתישםזעירפהזעיר.הבסיסיהגיונהפיעלמופרכתאמירהאובולטשקרדבר
,הללוהבודדות,האמירותמןאתתאף.נכונהספק,מדויקתספק,תמוההאמירהעל

.68י"הנאשםשלהמרכזיתבתזהאומרכזיתבסוגיהכרוכהאינה
עדייןאךפעלים-רבאמנםשהואבנאשםשמדוברשעהשונהממדישלזמןגם

הזמןבעקבותהמרוץ.דרעישהואבנאשםשמדוברושעה,כאולמרטודםבשר,אנושי
לומסייעואףולאמפטיהלהבנה,מודריקהשופטאצל,זוכהאולמרטשלהאבוד
סייגיחסרת,התובעניתהפעילותאתעינילנגדמשורהמשאניעתה",כך.בהגנתו

מבין,69י"ענקספקיעםהתקשרויות,ל"בחופעילות...לקייםנאלץשאולמרט...זמן

.צמחהשופטשלדינולפסקכאפסקה,1הערהלעיל,דמעיעשן160
.שם,שם161
.1פסקהואף;שם,שם162
.שם,שם163
.שם,שם!64

מובהקלשוניבאופן,ובמקור,זהשםהנושאהסרטמןעולה"סנדק"להאסוציאטיביתההפניה165
,יותראף

,

The Godfather.
.103'בע,2הערהלעיל,אולמרטעניין166
.42'בע,שם167
.113'בע,שם168
.41'בע,שם169
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ואינו,ל"ובחובארץהציבורבשירותעתותיוכלמשקיעאכןהציבורפרנסכיהציבור

שאפילוכךכדיעד,לעתמעתעליושמוטלותהנוספותהנכבדותלמטלותלסרביכול

לגזברלמנותלטובהליכודראשילהםראומדועלהביןיכולאינני"תמההשופט

למטהמחרןלפעילותמוקדשלהיותעשויזמנושל...ניכרשחלקמישהו

אשר.יותרפעוטיםבענייניםלעסוקשיתפנהממנולצפותאין-זהאיש,170"הכספים
שלבטכניקהשותףאוהתענייןשהואלקבועבסיסשוםאין"כיהשופטמסיק,כןעל

עיסוקיושבשלנותנתהדעת,להפך.הליכודבחשבונותהכסףשילובודרכיההתרמה
.1זי"השבונותהנהלתבעניינילעסוקעניןאוצורך,ומןלאולמרטהיהלאהאחרים
לואין"הבסימןעומדותוגרסתו1נאשםעדות"כיצמחלשופטלוחורה,מאידך

t

"DI

Tכימאמיןאינוהשופט;זמןאץדרעי"הציבורעובד"לכימאמיןאינוהשופט
בלתיבציניותומציין,מזמנוגזלזהשירותוכי,ועיקרכללהציבוראתשירתדרעי

גם.והכספייםהאישייםבענייניועסקלאהוא.ציבורבענייניכולושקועהיה":כבושה
ובידישליחיםבידינעשההכל.המשפטבענייניולאבמשטרההחקירהבעניינילא

,הלכך.73י"בכללהבהגנתואותותיהאתנותנת'זמןלואין'שלזוטענה.כליםנושאי
הגנהלהםמשמשהזמןוהיעדרשולחיהםלציבורמוקדשאכןשזמנםציבוראישייש

לעובדיהמתחזיםוישיאולמרטהואכזה.חשבונותהנהלתכגוןבזוטותמעיסוק
בקידוםורקאךעוסקיםשהםלכךאמתלאאלאאינושלהםהזמןשהיעדר,ציבור
נאשםאצלזמןממדישניעלמתרעםהמשפטבית,ואכן.דרעיהואכזה.האישיעניינם

שלוהזמןהיעדרטענת,האחד:באישיותופרכהמצאמשלביניהםוקושר1
באורחמוצאשדרעיהזמן,השני;האישוםכתבנשואהאירועיםקרותלעתהמתייחסת

עדותובמהלך1נאשםגילה'זמןלואין'שלמרות":הואבמשפטולהשקיעפלא

דקויותיועלענינורזיבכלהיטבהתמצאהוא...הראיותבחומרמפליגהבקיאות
שגורלולהניחאין,"הצבורפרנס"אינו1שנאשםמשוםהאם.%1"ורגישויותיו

,שלובהגנתוזמןישקיעכילצפותואין,!75"המאזנייםכףעלמונחאנושי,האישי"
?כןעושהשהואכךעללהליןישואף

הואאיןאך,כוח-ורבפעליםעתיר,עסוקאישאמנםהואאולמרט:וואףזולא

הקשוריםהאנשיםאיןובוודאי,"מכהלעשות"המבקשתשולייםכנופייתשל"בוס"
.בדברהתלויהאהבהמתוךאופחדמתוךפועלים-רצינייםאנשיםכולם-עמו

כעובדהלקבלמוכן"ואינוהתביעהטענתאתדוחהמודריקהשופט,הואנהפוך
בביתלשקראומר,לעצמואחדכל,גמרו...הנכבדיםהעסקיםשאנשימאליהמובנת

הפוליטיתשעוצמתומאולמרטמיוחדתיראהמחמתאו...אהדתםמשוםרק,המשפט

.116'בע,שם170
.119'כע,שם171
.צמחהשופטשלדינולפסקכבפסקה,1הערהלעיל,דרעיעניין172
.שם,שם173
.שם,שם174
.5'בע,2הערהלעיל,אולמרטעניין175
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,נכבדיםעסקיםואנשי,האמתעיר,ירושליםעירייתראש.76ן"עסקיהםלהכריתעלולה
עלמאיימתאינהזוסטייהאך,ממסלולםלסטות,הישרמדרךלסטות,כמובן,יכולים
.לכלותהעליההבאהחלופהבחינתאינה;הישרדרךשלקיומהעצם

להצר,הואנהפוך.לגורממההמשפטלמערכתלהאיןאולמרטכאהודנאשםמול
עללהעידהתביעהיכולהכןעלואשר,התביעהמוגשתלבובדאבוןבצער,הנאשםעל

שכן,אלהשורותכותבתלהבצרהמאשימה':התביעהמעידה":לישנאכהאיעצמה
ואף;י""המשפטבביתשנחשפההאמתזושלדאבונהרק,חמורותבהאשמותמדובר

ניצבההללוהתשלומיםשמאחורידעתהאת,כהגדרתהבצער,הביעההתביעה"
השקעת,דומהבאופן.8ז1"(!שתיקהידמילפלדהציעהאשרהמפלגתיתהמערכת
שומריושלקודשכעבודתהמשפטביתידיעלנתפסתאינהההקירהמצדמאמץ

מושךמודריקשהשופטהאירוניבדוקלהבחיןאףוניתן,החוקשלטוןשלהאמיצים
נצחון'שלהחשבונותמהנהלת,אספוהחקירהגורמי":שלההסרקמאמציפניעל

זהמכלל.תשלוםהוראות(!אלףשלושים)000,30המקיףחומר.י.מ.וב'הליכוד
יתרעלהחתימותלענייןראיהכלאין...הוראות100רקהמשפט-ביתלתיקהוצגו

הייתהאולמרטשלהגזבריהשהפעילותלקבועראייתיבסיסכלאיןכןעל.ההוראות

לאומסתמא,החקירהעמלהקשהכךכל,משמע.9יי"ספורדיתפעילותמאשריותר
.בידההרסהעלתהשהריגדולהכהלהשקעההצדקההעתה
בענייןלתשואההשקעהשביןהיחסבנאותותאירוניספקמטילמודריקהשופטאם

האחריותמלואאתצמחהשופטמטיל,אולמרטנגדבהליךהחקירהגורמיהתנהלות
.דרעישללפתחו80ן"תקדיםחסריענקלממדי"ההליךשללהתפתחותו

הפליליההלנךשלסיפורו:ריקהועגלהמלאהעגלה.2.4

עדרבכךכלזמןחלףוכילאיטהחורשתהפליליהמשפטשעגלתמאודחבל"
המשול,הפליליההליך.מודריקהשופטמצר,י18"בירורםאלימגיעיםשהדברים
מקבל,מסויםהאנשהתהליךערברמנווטיעגלתלהאיןמשל,לאטההחורשתלעגלה
הגוררוהוא,להכעיסאטילעתיםגםאם,אקטיביהוא,משלואופיותכונותחיים
ודםבשראנשיםגםקיימים:מוחלטתאינהזוהאנשה,זאתעםיחד.הנאשםאתאחריו

,לאטומתנהלההליךואם,התביעהזוובמיוחד,המשפטמהלכיעלהמשפיעים
החלטהביןארוכותשניםבמשךתלויהיההנאשם"שהרי,באחריותההיאזוהתנהלות
עינוי"כךבשלוסבל,82י"לדיןהעמדתובענייןהפרקליטותגורמישללהחלטה

.77'בע,שם176
.67'בע,שם177
.90'בע,שם178
.95'בע,שם179
.צמחהשופטושלדינולפסקכזפסקה,1הערהלעיל,דמעיעניין180
.139'בע,2הערהלעיל,אולמרטעניין181
.140'בע,שם182
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,כהלכהבהנושאיםוהם,ההליךעלאחריותאולמרטשללפרקליטיוגם.!83"דין
לניהולהאחראיראשוממלא,"הסניגוריםראש"ישלסנגוריהכאשר-מאורגןובאופן ההגנה184

לכונןכדיהפליליהמשפטבעגלתמוצאתשהיאבכליםמשתמשתוההגנה-

כילטענתהתימוכיןלהביאמבקשתהתביעהכאשר,למשל,כך.הנאשםחפותאת
לא"כיוקובעההגנהלהגנתהשופטיוצא,מסויםעדעםמדי=רכים"היוהסנגורים

לכלספציפיתחקירהדרךלבחורלסניגורמותר...העדיםלכלאחידהחקירהסגנוןהיה
.185"הנגדיתהחקירהמטרתאתלהגשיםשבכוחהעד

,במשפטוהפליליההליךשלפסיביקרבןלעילהתיאורפיעלהואאולמרטאם
החקירהאת...יוליך"דרעי.הואבמשפטודרעישללקרבןעצמוהפליליההליךהופך

לא"והואיל;186"לרעההדיןסדריניצולתוך,חתחתיםבדרךהמשפטאתכן-ואחרי
ההליךשלבדרכוטיחושלאמוקשישאירולא...האמתבברורמעוניין1נאשםהיה
בידיהםדמההפליליההליך...ממסלולולהטותויבקשולאשבומכשולולא,הזה

בכללההליךרקלא.(י8"מרסנתמגבלהעליהםואיןהכלמותרלנאשמיםשבולמשחק
.דרעף8ישפרשברשתנופליםהםגם,הראיותכלליוהןהדיןסדריהן,רכיביוגםאלא
:דינועורכיאתואף,העדויות190את,החוקרים89ןאתהמתמרןהואדרעי:זואףזולא

זכותאתכגיגיתהר'עליכפו'...דינועורכיכי1נאשםיטעןגםמעשהלאחר"
,בחוטיהןמושךשדרעיכבובותהםאףמוצגיםדרעישלדינועורכי,אכן.19!"השתיקה
לדקויותירדהחקירתם.החזיתכלעלנחקרורביםתביעהעדי"כיעלמליןוהשופט
גםיוצאצמחהשופטשלקצפו.192"עדותבכלפרטכלדקעד,וטחנהושבה,וטחנה
בהליך,ודםבשרנאשםכלכל,לוהעומדותבזכויותדרעישעושההשימושכנגד

מהמפרטואינובאלואלוהשופטכורכן-"והפסולותהכשרותהטקטיקות":פלילי
החקירהבמהלך1נאשםנקטשבהן"-פסולהטקטיקההיאמה,כשרהטקטיקההיא

השימושנזקףדרעישללחובתו;93ן"וסיבכוההחקירההאריכו,בפרשהבמשטרה

.שאישם183
המשפטימעמדופיעלולאשמופיעלתכופותהמזוההעצמולנאשםבדומהכי,לצייןלמותרלא184

שהואיחידבלשוןהפעם)הסניגוריההתקוממהבמיוחד":בשמםמזוהיםסנגוריוגם,בהליך
.26'בע,נטם,"(ארנוןדין-עורך,הסניגוריםראש12לדברו,כנראה

.39'בע,שם185
.כופסקהואף;צמחהשופטשלדיגולפסקהפסקה,1הערהלעיל,דרשיעניין186
זוהנגדהעלהביקורתועלהדיןפסקבתמצית"אמת"ל"משחק"ביןההנגדהעל.הפסקה,שם187

.97הערהלעיל,בילסקיראו,למשפטפרפורמטיביתגישהשלראייהמזווית
לעיל,דרעיעגיל,"הראיותכלליושלהדיןסדריניצולתוך...בידיוערובהבניהיוהדיןסדרי"188

.צמחהשופטשלדינולפסקכופסקה,1הערה
.יפסקה,שם,"קצבהאתהכתיבוגם,לוהרצחיםלכיווניםניווטה,החקירהבהגה1נאשםאחז"189
.יאפסקה,שם,"הגנתואתעליהןלייסדכדיבהןשחפץבעדויותשלט1נאשם"190
.פסקהו,שם191
.כופסקה,שם192
.שם,שם193
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,כך.להעלותשההיןפרוצדורליותטענותנזקפותולחובתו!השתיקה94בזכותשעשה
נדירה,פורמליתטכניתטענה1נאשםטען...לטיעוןשנקבעביוםכבר":למשל

אין,התקנותכמצוותמראשיום14לידונמסרלאהאישוםשכתבכיווןכי,במקומותנו
טענותלהעלותלנאשםלואלמשל.95ן"יוםבאותויתחילשהמשפטמסכיםהוא

במצעדמוקשלהטמיןהיאמטרתןשכלטענות-פורמליות,טכניות,פרוצדורליות

שמא,להבנותהאמורההמשפטשמערכתאמתהיא,מסתמא,זוואמת,האמת

שליטתושליוצאכפועלכי,למדיםאנועוד.הפרוצדורהכללידרךעלשלא,לגלותה
למעלהפניעלוהשתרעההסתבכה,החקירההתארכה",הפליליבהליך1נאשםשל

שלולפתחו;!מ"בההנאשמיםהתנהגותעקבהתנפחההפרשה...וחצימשנתיים
עושההיהשלולא,השתיקהבזכותשעשההשימושעלDWRnאתלהניהישהנאשם

לגורמיאיןהאם,תמהוהקורא.!י9"ומקצרוההליךמייעל1נאשםהיה"שימושבה
הנאשםהאם?המשפטיההליךעלשליטהכל,עצמוהמשפטולביתלתביעה,החקירה

שלתפקידוהאם!98?הדיוןמתנהלבוהאופןעלהראשיאףאוהבלעדיהאחראיהוא
בעולםנלכדהישראלבמדינתהמשפטמערכתהאם?ההליךאתלייעלהואהנאשם

?!99"החוקבשער=הסףשומרהואדרעישבוקפקאי

מסכמותהערות:ואחרותאחרית.ג

המחשבהערכילהגנתצמחיעקבר"דקםהדין-פסקשבתמציתדומה"
בית.האלףסוףלקראתהמבולבלהמערבמבינתהנמחים,הקלאסיים
אלאיחסיתאינהזושאמתאמרגםהוא.אמתשישאמרהמשפט

.שם,שם,"גרסתואתבלבותפןבמשטיהבחקירה1נאשםשתקוחצישנתיים"194
.שם,שם195
.כאפסקה,שם196
.כופסקה,שם197
ביתכיקר,830'בע,22הערהלעיל,דרסיפ"ע,בפרשההעליוןהמשפטבביתבדיוןכי,יצוין198

המשפטלניהולהאחריות":המחוזיהמשפטביתשללהליךמהאחריותההתנערותאתהמשפט
עלהמופקדהואהמשפטבית.עצמוהמשפטביתעל,הדברשלוכסופוכעיקרו,מוטלתהתתה
להביאכדיבדיןלוהנתונותבסמכויותלהשתמשהחובהועליושלפניוההליכיםשלניהולםאופן
בכךהתחשבותויגלה,ואקונומייעילגםאלאעניינירקלאיהיהלפניוהמתנהלשהליךלכך

כלללטובת,ניצולועללהקפידשישמוגבלציבורימשאבהואלרשותוהעומדהשיפוטישהומן
במשפטלפניושבאוהסוגיותשלסיבוכןשלנוכח,הדברנראה.ביותרהטובהכדרך,הסיכור
לפנילהציבהמחוזיהמשפטביתבחר,המעורבותהנפשותכזהותובהתחשבדיוננונושא

גםכי,יצויןעוד."בחקירהלהתערבכליכמעט,פתוחמיקרופקמעיןהעדיםולפניהפרקליטים
ביתשלהדיןהכרעתתמציתאתהמאפייןמזהביותרשונהבערעורהדיןפסקשלהרטוריאופיו

להגיעניתןגםניתןכיהטענהאתומאשש,ענייניבאופןמנוסחהדיופסקכאשר,המחוזיהמשפט
גםראו.מוסרימיאוסמחמתלמוקצההאדםאתלהפוךבליבפליליםאדםשלמשפטיתלהרשעה

.22הערהלעיל
.9הערהלעיל,קפקא199
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שליםתחתלהיקבראועפרעדלהישחקיכולהואינה,מוחלטת

.280"דרעישללשונו-חלקתרסיסיבמטראו,פרטים
'הבאיםברוכים'כתובהביתשערעל"

'אסורההכניסה'כתובממנוולמטה

.20'"למהקדםמהלראותכדילהתקרבחייבאני
,מוכראדםשלסיפורהואבעניינוהדיןמפסקהעולהאולמרטאהודשלסיפורו
ולעבורלמעודעלולהאדםשכאהד,אדםעדייןאך,מעםמורםאמנם.ומקרבנומתוכנו
הזההסיפור.אותנומשמח,לפיכך,העברהמןוזיכויואותנומצערתזואפשרות.עברה
שעיניומהאלאלושאץודםבשרשופטידיעללנומסופרוהוא,אנושיסיפורהוא

לנולספרצמחהשופטבוחר,מנגד.~שלפנילהעובדותמתוךמשיגושכלורואות

מזוויתלספרוהחירותלעצמונוטלוהוא,בצלםנבראשלאדומהשגיבורוסיפור

והואמיתיסיפורהואזההסיפור.ולבצפונותחוקר,יודעכולמספרשלהראייה
.מחדשמכונןסיפורלהיות;"תיקון"להוותמיועד

המיוחסותהשוחדבעברותמתמקדתאינהצמחהשופטשלדינופסקתמצית
אישיותו:נתעבת,המסופרפיעל,היאזוזהות.בזהותו,אופיובזיהויאלא1לנאשם
עלהקולקטיביהזיכרוןשל,הישראליהאתוסשלניגודושהואכלאתלתוכהמקבצת
אלאהארץאתלבנותבאלאדרעי:שלפניוהמשותפתהמשימהושל,נבנההואבסיסו

מוסדותעלמלחמהאוסרדרעי;שואהניצוליעושקדרעי;ממנהלהיבנות
ניתןלא."דמוקרטית"לבין"יהודית"שביןהתפרקואתמפוררדרעי;הדמוקרטיה

להציבקלשכהמשבצתאותה-"מעםמורם"שלהמוכרתבמשבצתדרעיאתלמקם
שהואאף-203"העםדל"כ,"בוזגלו"שלבשיכונולשבצוניתןולא,אולמרטאתבה

להחילמיעלאיןשהרי"כארילהתגבר"צריךאינוהמשפטבית,לכן.לשניהםמתחזה
:המאזנייםכףעלהמונח"אנושי,אישיגורל"כאןאין,ובאמת.נפשלכלהשווהדין

המיוחסתראויהאחתתכונהולובומצאנולאהדיןפסקבתמציתשהפכנוככל
בפליליםנאשםהואאםגם-האנושיהאדםאתהמאפיינתהנפשמורכבות.1לנאשם

"אחר"ההוא.דמוניזציההליךבפועלעובר1נאשם.דרעי204שלנחלתואינה=
.האולטימטיבי

עלינוהבאהרעיצרזולתדברמייצגאינוהוא;ומדיחמסיתהוא,כידוע,השטן
הצדקמערכותפיהעלסרקטענתהטוען-ציבורלייצגהמתחזה,דרעיכך.לכלותנו

.3הערהלכיל,מלצר200
.114(ן"חש)ואצבעותפהוחהידפעםהיההאגרוףגם"לכישחבל"עמיחי"201
.5-6'בע,2הערהלעיל,אולמרטעניין202
.5'בע,2הערהלעיל,אולמרטעניין203
שצמודבטקסט,3.ב2פרקלעיל,למשל,ראולאולמרטביחסבהמכירשמודריקמורכבות204

.133להערה
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"תנועתונפשאתגםאלאמבקשותהןנפשואתרקלא"
זושאין"היאהאמתאך-205

ציבורואשרי,6%"היחידחטאתזו.ציבור-חטאתזוואיןקהלחטאתזואין,עדהחטאת
עמולגרור...1נאשםניסהלשואאך"שהריאותוומזכהבפרץעומדהמשפטשביתזה

האליטהמןכךאםמנודהדרעי.207"בראשועומדשהואהציבוראתהנאשמיםלספסל
מקוםלואץ.לייצגהתיימראותהההתייחסותומקבוצתלהסתפחביקששאליה

.מתוכהתוקיענו;מקרבהאותותקיאעמלבדייחדיולהשחוברהוהקהילה,"עם"ב
.אקסקומוניקציהשלבריטואללהשתתףאותהמזמיןהמשפטבית

בעלהואזהוציבור,ציבורמייצגכןדרעי,התרבויותמרובתשבישראלעקאדע

כמידרעיואתכקרבןעצמואתתופסהזההציבור.והדרה208"הזרה"בתהליכיניסיון
לשנותהניסיוןאת-המיוצגהציבורשלמבחינתותקדיםחסרתבהצלחה-שמייצג

ציבוריממדאיןדרעישלשלסיפורו,לפיכך,סובראינוהזההציבור.כקרבןמעמדואת
-ומקרבם-מקרבודרעיאתלהדיחהמשפטביתניסיוןאתמזההוהוא,לגיטימי
הכוחותיחסיאתולשמר,הזההמהלךאתלהכשילהמערכתשלנוסףכניסיון
.אלימותכמעשה,לגיטימיתבלתיכוחכהפעלת;הקיימים

אתלהביןאחתדרךלוהציע;סיפורלוסיפרהמשפטביתכיתופסהזההציבור
;ורעטוב;ובדיהאמתשלהיסודמושגיואתהמשפטמערכתאת,החברהאת,העולם

,הציבורזה.תוכנהואתאופנהאת;הזוהדרךאתדוחההזההציבור.ורשע209צדיק
הצביעוממנו%29-ש,הציבורזה;צדקמשפטנעשהלאלדרעיכיסברוממנו%81-ש
דרעייפנהשאליוהציבורזה.2!דרעיסבענייןהדיןפסקבגלל1999בבחירותס"לש

תמונת:ודוק,"מאשיםאני"הבקלטתהדיןבפסקהעולהלזוראיתמונתבפניווישקף

עםהמזוהההאישלהיותווהן-נתעבולאנשגב-המוסרילטבעוהןהמתייחסתראי
."זכאיהוא"דרעיאריהשלדידוהציבורזה.21!העםולמעןהעםשל,העם
"מליםשלאוסףרקאינו",משפטסיפורובכללו,"סיפור"

הליךמשקףהסיפור.2!2

ניתן:אחרבאופןדרעיאריהשלבעניינוהדיןפסקאתלכתובהיהניתן.רטוריבחירה

.צמחהשופטשלדינולפסקהפסקה,1הערהלעיל,דרעיעניין205
.שם,שם,"תנועתונפשאתגםאלאמבקשותהםנפשואתרקלא",והשוו;שם,שם206
.שם,שם207
פצעיםעלמלחזריית,לפיכך,הואצמחהשופטשלדינופסק,זהציבורשלהראייהמזווית208

לדיון.הכאבאתלהגבירכדיבהישגםישאך,הפצעאתלרפאכדיבהאין,זוזרייה.מדממים
Shafir.0ושי,.Peled;12הערהלעילהמוזכריםהמאמרים,למשל,ראוזהבציבור

RacalשEthnic21"Ethnic Democracy8תות"Citizenship and Stratification

427-408(1998).Stud.
White(1990),:למשלראו,רטורחםבאמצעיםקהילהכיוצרהמשפטביתשלתפקידועל209

24isupttr noteקהילהלשמרמנתעלרטורייםכאמצעיםלהשתמשהמשפטביתשלכוחועל
24Goodrich:למשלראו,ההגמוניתכקהילהמסוימת , supra note.

.1999.5.28אחרונותידיעות"דחף"/צמחומינהלשבתהמוסףסקר210
.269(ס"תש)16וביקורתתיאוריה"מאשיםאני"חזן'ח211
רוקדיםספוריםבקובץ"בוקרלפנות3"בסיפורבירשטיין"שלוהמדויקתהיפהבלשונו212

.204(ס"תש)ירושליםכרחובות
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תירושוהילהברםאסף,נפתלי-בןארנה

,היהניתן.2[האישום3כתבנשואבעברותהמתמקדעניינימשפטיסיפורלספרהיה
כיעל,ולהצטערדרעישלהציבוריבפועלולהכיר:חמלהשלסיפורלספר,לחלופין

רטוריתהפרדהתוך,יחדגםהסיפוריםשניאתלספרהיהניתן.השוחדבעברתסרח
משקפתזובחירה.אחרתבדרךבחרצמחהשופט.הדיןלגזרהדיןהכרעתביןמקובלת

,בפרטס"שתומכיציבורואת,בכללהציבוראתלשכנעהשופטביקששבוהאופןאת
וקבלעםקבל,נחשףאףאלאנעשהרקשלאצדק:ודוק,הואצדקמשפט,המשפטכי

.התקשורתבכלי"דרעיתסכית"של,תקדיםחסרוכמעט,ישירבשידור,עדה
בכלקייםזהצורך,הואנהפוך.פסולאיננו,כשלעצמו,השכנועבמלאכתהצורך
והשופטים;טיעוניהםבצדקתהשופטיםאתלשכנעמבקשיםהצדדים:משפט

.יסודהבדין-פסיקתםכיהמשפטיתהקהילהאתוהןהצדדיםאתהןלשכנעמבקשים
,המשפטלביתהמגיעהבפרשהציבוריענייןשיששעהקייםזהשצורךוחומרקל

מערכתעלכמאיימותנתפסותהפרשהשלהציבוריותשהשלכותיהשעהובמיוחד
הרטורייםבאמצעיםאלא,לשכנעהניסיוןבעצםאינו,לפיכך,הפסול.עצמההמשפט
דילאכי,שראינוכפי,סברהשופט.זולמטרהלהשתמשצמחהשופטבחרשבהם

הוראותאתעליהןומחיללאישוםהרלוונטיותהעובדותאתהמפרטעניינידיןבפסק

חיץליצורנלווהניסיוןותוך,דרעישלאישיותוהוקעתסביבלבנותוישאלא,החוק
השופטשלזובחירתו.לייצגוראויכזהאישכי-לתומו-הסוברהציבורלביןבינו
אתמחדשלעצבוקיווההקהילהאתדמייןהואשבוהאופןאתמשקפתצמח

האמביוולנטיותבעצם-שדרעימהאיוםההרדהאתמבטאתזובחירה.גבולותיה
מהאיוםגםכמו,כמייצגנתפס-מוכרתבמשבצתאותולקבעהיכולת-באי;שלו

נרטיב-המטאמןההתעלמותכי,התקווהאתזובחירהמבטאתכן.כמייצגשבדרעי
ביתשלזיהויוואת;כנועלהסדראתתחזיר,המעייןאתתייבש,החרדהאתהמנביע
הרטוריתהבחירה,אחרתלשק.האחרת4יגאתדחייתוואת-אחתקהילהעםהמשפט

נתפסו,תומכיווציבורשדרעישלוהלגיטימיותעלהאיוםמןנבעההמשפטביתשל
אתלשכנעשביקש,מקסימליתתפוצהבעלנרטיבהולידהזואיוםתחושת.כמייצגים

הבחירה.לתמיכתםראויאינו,טיבופיעלומדיחמסית,שהאישהתומכיםציבור
שלאבכך,רטוריותמידהאמותפיעלנכשלההיא:חרוץכישלוןנכשלההזוהרטורית
בכך,טקטיותמידהאמותפיעלנכשלההיא;לשכנעביקשהאותוהציבוראתשכנעה

שלהראייהמזוויתהמשפטמערכתשלהלגיטימיותבסיסאתוערערהשהוסיפה
ערכי"שלבבסיסםשכן,מהותיותמידהאמותפיעלנכשלהוהיא;המודרתהקהילה
.הסובלנות215ערךעומדעליהםלהגן,אולי,ביקשצמחשהשופט"הקלאסייםהמערב

,22הערהלתיל,דרעיפ"עראו,כערעורבדונוהעליוןהמשפטביתלעשותבהרשאכןכפי213
שלאופיוהכפשתבלאמשפטיתלהרשעהלהגיעהאפשרותעצםעלרקלאהמורהצחירה
השיגצמחהשופטשלדינושפסקבכךהעליוןהמשפטפיתשלהכרתועלגםאוליאלא,הנאשם

.שביקשאתשלהיפוכואת
,Bauman.13:ראו,האמביוולנטיכלפיהמודרניתהאדנותשלהסובלנותחוסרעל214 supra note

.כולוממאמרווהןזהפרקבראשהציטטהמןהןהעולהמלצרשלכטענתו215
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?השםלמען...מעזאחדשכוכבזהאיך

ובאחד,עמיחייהודהלנומזכיר,"ואצבעותפתוחהירפעםהיההאגרוףגם"
:כותבהוא,זהשםהנושאהקובץמשירי

ביתםשערעלכתבואדםבני"

'אסורהלזריםהכניסה'
6"בוזריםעצמםוהם

,2.

לעיל,"רמאיםעמקברחובמתיםתהיותארבע"שיףמחרוזתמתוך"שלישיתתחמה"עמיחי216
.201הערה
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