
 **ן[ו[ 10אנחוו"טראומטיים":

מבואא.

בהקשרפיתחתיאשרמשפטיפורמליזםמדדלהציגבכוונתיזהבמאמר

סכטוכיםיישעניינההעליוןהמשפטביתפסיקתעלוליישמו ,אחר!

המאפייניםאתלהעריךאנסההישראלית.בחברה "טראומטיים

 .זופסיקהשלהמיוחדיםהטקסטואליים

לשורשיורדיםזהבמאמרהמוצגים "הטראומטייםהסכסוכיםיי

שלונושאיםהמדינהוכינוןכיבוששלנושאיםמערביםהישראלית;הזהות

 . 2הישראליתבחברההשוניםלשסעיםונוגעיםודמוקרטית;יהודיתזהות

קשורהאותהמעבדיםדיןפסקישבוובאופןבטראומההבחירה

ובאופן ,טיפוליחמתיכסוכןהמשפטשלתפקידואתלהעריךבניסיון

המשפטביתמגדירמהןוהחריגההפורמליותהמוכרותהתבניותדרךשבו

שלהמשפטישהאבחוןהיאההנחהאלה.במקריםהחברתיתפקידואת

המשפטביתתופסשבההדרךואתייחודואתיבטאהטראומטיהסכסוך

אחדצדמטעםהסכסוךאתלנהלתפקידוהאםאליו:ביחסתפקידואת

תפקידוהאםפעילותו?אתהמצדיקותמשפטיותבתבניותשיבוצוכדיתוך

חלקנוטלהואהאםהסכסוך?התנהלותשלועידוןפיקוחמנגנוןלשמש

המיוחדהחיבוראחרהואהחיפושהסכסוך?אתלאחותבניסיוןפעיל

בסכסוכיםהקייםואנטי-פורמליסטייםפורמליסטייםמאפייניםבין

 "קשהמקרהיישלהצורניהמנעדכיהנהיותרהרחבהטענתיאלה.

שופטיםוכיטבוע,באופןמפוצלהואשיפוטיותהחלטותבקבלתטיפוטי

לגיטימיותלייצרמנתעלפורמלייםובלתיפורמלייםמאפייניםמשלבים

מאפיינתאשר ,לערכיםפורמליזםביןלחלוקהבניגוד .ותקשורתיות

להתבוננותובניגוד ,'המשפטיהפורמליזםבנושאהדיוןאתרבותפעמים

לפרוגרסיבייםשמרניםביןאולשמאלימיןביןככזההוויכוחאתהמציגה

פורמליזםשלהשוניםהמדדיםעלמדויקדיווחשרקהנהכאןהטענה-

תופעתלתיאורמתאימהגישההואנתוןבהקשרביניהםהמשחקועל

באופןמהםוסוטיםפורמליסטייםבעקרונותדבקיםשופטיםהפורמליזם.

אישי.מבעבכךומייצריםשיטתי

מדדשלליישומומבחןכמקרהבמאמרישמשו "טראומטייםסכסוכיםיי

ההתמקדות .מחדשולנסחולהעריכוניתןשבומיוחדכשדהוגםהפורמליזם

גםלהתייחסהעשויות ,המדדליישוםהאפשריותמהדרכיםאחתהיאבהם

ביןלהשוואה ,משפטשלמוגדרבתחוםלהכרעות , 4שופטיםשללאישיותם

 . 5מסויםדיןבפסקפורמליזםשלכלליתלהערכהאוערכאות

בר-אילו.אונירבסיטתלמשפטים,דוקטור

 2008בדצמרבשנערךוחברה,למשפטהישראליתהאגודהשלהשנתיבכנסהוצגזהמאמר **

בירושלים.הערביתבאוניברסיטה

 ,טקסטואליניתוחכוללתוהיא ,איכותניתהיאבמאמרהמחקרשיטת

להקשרבהתאםהמחקרהנחותמחדשומנוסחותמוערכותשבמסגרתו

 . 6הרלוונטי

מדדשלהפרמטריםאתלהציגהיאהמאמרשלהראשוניתמטרתו

סכסוכיםיישלבמקריםהמיוחדביטויםיהיהמהולשערהפורמליזם

עלמבוצעאינוובינתיים-ראשוניהואעצמוהניתוחטראומטיים".

למרותתקפות.הכללותלגבששתאפשרדיןפסקישלמספקתכמות

כמהשליסודיטקסטואליניתוחבאמצעותשגםהנהההנחה ,זאת

מיקומםועלייחודםעלראשוניותהשערותלגבשניתןטקסטים

פורמליזם-אנטי-פורמליזם".ייהצירעלטראומטיים"סכסוכיםיישל

שלמיוחדסגנוןיתפתח "טראומטייםסכסוכים"שבהנההציפייה

מכונניםברגעיםנוגעתשכתיבתםבכךההכרהאתהמשקף ,שופטים

הישראלית.הזהותבהתפתחות

ת Iב Iט pול pטראומהב.
בטראומותקשוריםזהמאמרשלבמרכזוהעומדיםהסכסוכים

 ,"טראומהייהמונח .עמןמתמודדתהישראליתשהחברהקולקטיביות

 ,רגילבאופןיחידיםשלהתנסויותוהבוחןהרפואהמתחוםהשאוב

טראומהייהמונחהחברתית-ציבוריתן.לס~רההאחרוניםבעשוריםחדר

פוסט-מתסמונותוסובלותטראומהחוותקבוצותגםכימניח "קולקטיבית

התרבותמחקרשלבתובנותשימושללאלהבינןניתןלאאשר ,טראומטיות

טראומהעלהתבוננותמהם.ניזונהשהקבוצהההיסטורייםובנרטיבים

משנהקולקטיביובתת-מודעחברתיתבהבניהבתרבות, ,בזהותכקשורה

זותופעהשלהממדעלגםחדשותפרספקטיבותומאפשרתאיכותהאת

 . 8ואישיפרטיבעברשנחשב

התשע-המאהמאזהתפתחההטראומהמושגשלהחמתיתהבנייתו

להבחנה ,פסיכולוגיתלפגיעה ,הגוףשלמפצעמהפכים:ועברה ,עשרה

בטראומההעיון . 9יותררחבהתרבותיתלתופעהואףפסיכיאטרית

המאהשלהאחרוניםהעשוריםבמהלךהתפתחקבוצותעלכמשפיעה

כאשרטראומהומופצתפועלתשבהןבדרכיםהתמקדותתוךהעשרים,

תת-מודע ,קולקטיביתתודעהכגוןמושגיםביחידים.ולאבקבוצותמדומ

הפכותרבותיתוזהות ! o(Social Suffering (חברתיטבל ,קולקטיבי

אתחדשבאורהאירוואף ,קולקטיביתטראומהשללהבנתהמשמעותיים

קולקטיביותטראומותשלהבנתןיחידים!!.שלהטראומהמושגהבנת

ומהלכיםחברתייםתהליכיםהבנתשלבהקשרגםחשיבותקיבלה

שלצדקשלמשטריםופיתוחריפויתהליכיקידוםלצורךוכן ,טורייםהיט

 .! Transitional Justice)2 (מעבר

המשפט 6



ובכלל-חמתיותתופעותלניתוחככליהטראומהמושגשליתרונו

יוצרשהואבחיבורהוא-זהבמאמרשנעשהכפימשפטיתכתיבהזה

הדגשתתוך ,זאתותודעתית.פסיכולוגית ,פוליטית ,חברתיתמציאותביו

ובריפויבעיבוד ,בגרימה-המשפטכמו-חברתייםמוסדותשלתפקידם

 .חמתיותטראומותשל

דרךעצמהאתהמביעה ,תרבותיתמערכתכאללמשפטההתייחסות

ארגוןתוךבחברהלסכסוכיםוהמגיבה ,פורמליזםשלשוניםפרמטרים

וחברהמשפטליחסימובהקבוחןמקרההיא ,אלהפרמטריםשלמיוחד

זה.בדגשנוספיםלמחקריםפתחופותחתבישראל

ראשיתה ,זהמאמרבמוקדהמצויההישראליתהקולקטיביתהטראומה

 ,יהודהשטחיבכיבושקשורעיקרהאך ,לכוקודםואף ,המדינהקוםעם

אחרותקולקטיביותטראומות .ותוצאותיו 1967בשנתעזהוחבלשומרון

בפסקמשתקפותישראליתזהותשלדילמותוכוושואהיהודיםרדיפתכמו

דיופסקישנייחסיבפירוטבוחןהמאמר .יחסיתשוליבאופואך ,הדיו

עזה.ובחבלבשומרון ,ביהודההיהודיתבהתיישבותהעוסקיםטראומטיים

/390ץ"בג ,הראשון באופוינותחאשר , 13ישראלממשלתנ'דויקאת 79

ראשוןבשלבהוקמהאשרמורהאלוןההתנחלותבהקמתעוסק ,מפורט

1661ץ"בג ,השניפרטית.פלסטיניתאדמהעל / חוףהאזוריתהמועצה 05

יישוביםופינויההתנתקותחוקיותבשאלתעוסק , 14ישראלבנסת Iנעזה

מפורטבאופובמאמרויידון-תושביהםפיצויתוך ,עזהמחבליהודיים

שלבהקמתה ,הראשון-בהתנחלויותעוסקיםהדיופסקישני .פחות

שלהחד-צדדיבפינוי ,השני ;המערביתבגדההראשונותההתנחלויותאחת

אלהדיופסקישנישלוהשוניהדמיוןנקודותעזה.בחבלההתנחלויות

מסכמתסקירהעםיחד ,עליהםהפורמליזםמדדשלהפרטניויישומו

מאפייניאתלבחוןיאפשרו ,בהתנחלויותםיהעוסקנוספיםדיופסקישל

טראומטיים.בסכסוכיםישראליתמשפטיתכתיבהשלהמיוחדיםהשיח

המשפטיהפורמליזםמדדג.
 ,שונותהערכהדרכיכוללזהבמאמרשימושנעשהשבוהפורמליזםמדד

משפטיבטקסטהפורמליזםמידתאתלהעריךמנתעלבמקבילהמופעלות

המשפטיתבתרבותכיהיאזהמדדגיבושביסודהעומדתההנחהנתון.

טקסטאונושא ,שופטחד-ממדיבאופולאפייןניתולאהנוכחיתהישראלית

במורכבותלהתחשבמבלי ,פורמליזם-אנטי-פורמליזםהצירעלמסוים

 . 15אותההמאפייןהתרבויותיובריבומפורמליזםסטייהשלהתופעה

מסוגיםהנחותץבאימובמשפטביטוילידיבאהלפורמליזםהשאיפה

האובייקטיביותאתהשופטיםלהחלטותהמקנה IIצורה IIלבאשרשונים

 ,תיהמודרנבתקופהלביקורתזכוהללוההנחותשכלמאחר .הראויה

לרכושומדרכםשופטיםשלמפעילותםיאינהרנטחלקמהוותמהוסטיות

 .לגיטימציה

בתרבותפורמליזםשלשוניםמדדיםניתוחעלמבוססהמוצעהמבחן

של ,כלליםשלפורמליזםזהובכלל ,והישראליתהאמריקניתהמשפטית

 . 16עובדותושלועקרונותתכליות

המציגיםפרמטריםשלשורהכוללמציעהשאניהפורמליזםמדד

 oאת .שוניםקוראיםידיעלדומהבאופולמענההניתנות ,פשוטותשאלות

כתיבתההפורמליזס,מזזייאלרבשטיןמיכלבמאמרי,מופיעההמזזשלראשוניתגרסה

רותסויעזבינישזוריתאלמוג,(שולמית 57זורנרספרמבחן"כמקרהזורנרהשופטתשל

נמצאשלווהרחבהפיתוחזורנר").השופטתשלכתיבתהייאלברשטין(להלן, ) 2009עורכיס,

משפטיתפסיקהשלותבניותתרבויותהמשפטי,הפורמליזסמזזייאלברשטיןמיכלאצל

הפורמליזס").מזזייאלברשטין,(להלן,(טיוטה)ישראלית"

צורךאיןכןועל ,-1967בשטחיסבכיבושהעוסקיסזיןפסקיעלהניתוחמתבססזהבשלב

סכסוכיסייהמינוחהגזרתלצורךהישראלית"הטראומהמחוזותיישליותררחבהבהגזרה

טראומטייס".

יזמשפטעיוניהישראלי"במשפטהערכיסועלייתהפורמליזסיריזתיימאוטנרמנחסראו

העשריסהמאהבפתחבישראלותרבותמשפטמאוטנרמנחסראוכןכמו(תשנ"ג). 503

 .) 2008 ( 168-145אחת

 . 1ה"שלעילזורנר",השופטתשלכתיבתהייאלברשטין 4

 . 1ה"שלעילהפורמליזס",מזזייאלרבשטיןראו 5

איכותנימחקרלגעת:המנסותמיליסשקזיאשרראוומאפייניוהאיכותניהמחקרעל

ובלמיזה,בהוראההאיכותיהמחקרבן-יהושעצרבעמהנ ;) 2003 (ויישוס,תיאוריה

המציאותמפירוקאיכותני:מחקרבכתיבתזרכיסאלפרטורבכהשלסקישמחה ;) 1990 (

 NORMAN K. OENZIN & YVONNA S. LINCOLN, HANDBOOK ;) 2007 (כטקסטלהבנייתה

) 2000 ,. OF QUALITATIVE RESEARCH (2"d ed . 

 ALLAN YOUNG, THE HARMONY OF ILLusloNs: INVENTING POST-TRAUMATICראו,

STRESS OISORDER (1997); JUDITH HERMAN, TRAUMA AND RECOVERY: THE 

) 1992 ( AFTERMATH OF VIOLENCE FROM DOMESTIC ABUSE TO POLITICAL TERROR . 

 Michal Alberstein, The Secl'ets oj Mediation and TraUח laראו,זוטענהלחיזוז
, l: A Searchjrom the Perspective oj Restorative iustice חin Contemporal'Y Fil 

in TRAUMA AND MEMORY: READING, HEALING, AND MAKING LA\V (Austin 

) 2008 ,. Sarat, Nadav Oavidovitch & Michael Alberstein eds להלן,(המאמר

A1berstein The Secrets oj Mediation ; להלן,הספר(TRAUMA AND MEMORY . 

JEFFERY C. ALEXANDER, RON EYERMAN, BERNHARD GIESEN, NEIL J. SMELSER 

) 2004 ( 4 PIOTR STZOMPKA, CULTURAL TRAUMA AND COLLECTIVE IDENTITY &. 
זרךוירטואליתהתנסותבאמצעותהנחוויתקולקטיבית,בטראומהכיוסשישההכרה

יותרהרבהרחבהתרבותיתלתופעההטראומהאתהופכתוהאינטרנט,המזיהאמצעי

חברתייס.מעברלתהליכיסמןהופךבהוהשימושפסיכיאטרית,מהפרעה

10 : Sarah Willen, 'lllegality', Mass Deportation and the Threat ojViolent Arrest 
lented חStrllctural Violence and Social Sujjering in the Lives oj Undocu 

Migrant Workers in ISI'ael, in TRAUMA AND MEMORY , 168בעמי , 8ה"שלעיל . 

 , 8ה"שלעיל , Alberstein The Secrets oj Mediationמאמרי,ראוזהנושאלפיתוח 11

 . 263בעמי

12 ) 2002 ( RUTI G. TEITEL, TRANSITIONAL JUSTICE . כליסשלמגווןמצייןזהמושג

מערבבתהליכיזמוקרטיותלקזסשתפקיזסהמשפט,באמצעותהמוסזריסותהליכיס

מהפכיסלנוכחקולקטיבית,טראומהבעקבותאזס,זכויותשלקשההפרהלאחרמשטרי

זיאלוגפיצוי,שפיטה,כולליסהתהליכיסקיצונייס.שינויבמצביאואיזאולוגייס

נוספיס.מגווניסוכליסוזיכרוןהנצחהומנגנונימוסזותבנייתוהיזרבות,

 .) 1979 ( 1 ) 1לז(פ"ז 13

עזה)חוףמועצתעניין(להלן, ) 2005 ( 481 ) 2נט(פ"ז 14

הפורמליזסלמושגוהקשרבפרטהמזזלפיתוחהתרבותייסההשראהמקורותלפירוט 15

באמצעותמיפוישלזומהלפרויקט . 1ה"שלעילהפורמליזס",מזזייאלרבשטיןראובכלל

 Margit Cohen & Mordechaiראו,שיפוטיאקטיביזסהבוחןרב-משתניסמזזהפעלת

. Kremnitzer, illdicial Aclivism: A Mullidimensional Model, 18 CAN. J. L 

) 2005 ( 333 JURJSPRUDENCE &. שקבעהפרמטריסעלהתבססזהמחקרCanon , 

 Bradley C. Canon, Dejining the Dinlensions oj illdical Aclivism , 66במאמרו
) 1983 ( 237 JUDICATURE . 

 . 1ה"שלעילהפורמליזס",מזזייאלברשטיןראואלומפרמטריסאחזבכלמפורטלזיון 16
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לרכיביולהיותשעשויההמיוחדתלמשמעותהתייחסותתוךאציגהמדד

טראומטיים":ייסכסוכיםשלבהקשר

המשפטיתהסוגיההצגתאופן . 1

עלהסתמכותהייתההאםהדיו?פסקאתפותחתהמשפטיתהשאלההאם

השאלההוצבהמידהבאיזוהמדובר?המשפטיהמונחשלהלשוניהרובד

מושג?שלמילוניתבפרשנותאובהגדרהכקשורההדיופסקשבמרכז

האםואידאולוגיות?חברתיותבהשקפותכקשורההוצגההשאלההאם

השאלהבהצגתדיופסקשלפתיחהסמכות?שלמקדמיותשאלותהוצגו

לשאלותוהתייחסותסמנטיתכפרשנותההחלטהשלהגדרההמשפטית,

זה,בהקשרפורמליזםכולויבטאו-סמכותשלמקדמיות

 ,הכבושיםבשטחיםבהתיישבותהעוסקיםדיופסקישלבהקשר

תיחוםעניינועמו,להתמודדצריךהמשפטשביתהמקדמיותהשאלות

הסמכותשלומשפטייםכסכסוכיםוהגדרתםבפניוהמובאיםהסכסוכים

להיעדרלטעוןולאהטיעוניםשלבגופםלדוןהעקרוניתהבחירהבהם,לדון

עלמצביעהלהלן),תידון(אשרהכבושיםהשטחיםבנושאיהכרעהסמכות

הסכסוךבעיבודפעילכסוכןלשמשהמשפטביתשלהעקרוניתבחירתו

נושאיבשלסמכותולתחוםמחוץכמצויאותולתחםולאהטראומטי,

אוהפורמליתהמשפטיתבשאלהלפתוחאםההחלטהבו,הנדוניםהזהות

בסיווגווהקושיהמקרהשלייחודואתהמציינתרפלקסיביתפתיחהלהציג

לעצמומייחסהמשפטשביתהתפקידעלמצביעההיאגם-המשפטי

הטראומטי,לסכסוךביחס

חוץ-משפטייםטיעוניםעלהסתמכות . 2

 ,סוציולוגיים-חוץ-משפטייםולטיעוניםלשיקוליםהשופטיםפנוכמהעד

מוצגתכמהעדהחלטתם?אתלבססמנתעל-ואחריםמוסריים ,כלכליים

הסתמכותהפורמליים?לשיקוליםכתוספתאולהחלטהכבסיסזופנייה

אנטי-פורמליזםתסמןעליהםבלעדיתוהישענותחיצונייםטיעוניםעל

זה,בהקשר

ערכייםויכוחיםמערביםהטראומטייםמהסכסוכיםשרביםמאחר

במקבילמתנהליםלפחותאומשפטיים,משיקוליםמנותקיםאשרודתיים

אלהלשיקוליםמתייחסהמשפטביתשבוהאופןהמשפטיות,להכרעות

יכולתואתמשקפיםהחלטתו,לצורךבחשבוןמביאםהואשבהוהמידה

הטראומה,בעיבודומנותקניטרליכגורםהמשפטאתלהציג

משפטייםעקרונותועלמךיניותעיקריעלהסתמכות . 3

מטרתהלאורתכליתיתלפרשנותמדיניות,לעיקריהשופטיםפנוכמהעד

החלטתם?אתלבססמנתעלאינטרסיםלאיזוןאוהנורמהשלהחרבתית

סבירותמדיניות,ובשיקוליאינטרסיםבאיזוניהתכליות,בשפתשימוש

זה,פרמטרשלבהקשראנטי-פורמליסטיייחשבומידתיות

אתמדגישוהואבפורמליזם,האמריקנילמרדביטויהואזהפרמטר

היאהמשפט:שפתהשתנתההראליסטיתהביקורתשבעקבותהעובדה

שלבמערכתמדוברעודואיומשפטיים,ועקרונותמדיניותעיקריכוללת

המשפטייםוהאיזוניםהתכליותבשפתהשימושזאת,עםבלבדן!,כללים

להשתמשממשיכיםשהשופטיםמאחרבפורמליזם,מוגבלמרדמבטא

 ,! 8בלבדמשפטייםבכלליםמסתפקיםאינםאךמשפטית,בשפה

שללמצביםמיוחדתאינהזהלפרמטרבהתאםמפורמליזםחריגה

בתכליות,משתמשתזועכשווית,משפטיתכתיבהמאפיינתוהיאטראומה,

מאפשריםאשר ,דברלכלמשפטייםככליםובמידתיותבסבירותבאיזונים,

סכסוכיםשלבמקריםיותר,ומבוססתמושכלתמשפטיתהכרעה

לשיחהמחדיריםהחדשיםחוקי-היסודלנוכחובמיוחדטראומטיים,

שיחייפורמלי",באופווהאיזוניםהמשפטייםהעקרונותשיחאתהמשפטי

הטראומה,עםיותרורגישהאינסטרומנטליתלהתמודדותתורםהתכליות

בחינהתוךומקרה,מקרהבכלמחודשאיזוןהמשפטלביתמאפשרתזו

נוהגלאהמשפטביתכיההצהרהאףעלהרשות,דעתשיקולשלמהותית

כלל,בדרךכולעשות

הךעתשיקולשלההךגשהמיךת . 4

עדהדעת?שיקולשלקיומואתדינםבפסקהשופטיםמנכיחיםכמהעד

כמהביוהבחירהמודגשתכמהעדנורמות?ביוהבחירהמודגשתכמה

מוצגתכמהעדאופציות,כמהשהוצבובהנחההנורמה?שלפרשנויות

באינטואיציהכקשורהאופורמלייםמקורותעלכנשענתביניהןהבחירה

כסיטואציההבחירהרגעמודגשכמהעדחיצוניים?במקורותאואישית

נחשביםדעתשיקולהשופטיםמונדרששבהםמצביםאישית?אוקשה

מתרחקתשהשיטהככלזאת,לעומתטהורה,פורמליתבתפיסהכחריגים

הדורשיםלמצביםיותררבהלבתשומתניתנתהקלאסי,מהפורמליזם

להתבוננותהדעתשיקולרגעיזוכיםכמהעדהשופט,שלדעתשיקול

השופטיםהאםהמחקר?מושאהמשפטיבטקסטולהשתהותעצמית

מנתעלחדשכללמציעיםהםהאםדעת?שיקולהפעילוכימציינים

בבחירהכקשורהההכרעהאתמציגיםשהםאוזובנקודהלהכריע

רגעיאתלהציגניתופילוסופיתמבחינהאכו,באינטואיציה?אואישית

ברגעיםבסתירות,לוגיים,בקשייםהמלוותצומתכנקודותהבחירה

שלאבוחריםהשופטיםרובכו,פיעלאף ,! 9ובפרדוקסיםטייםאפור

 ,השופטלפעולתמפורשתרפלקסיביתהתייחסותכלאלו,קשייםלהנכיח

מפורמליזםחריגהבגדרהיאההכרעה,לצורךענייניתנדרשתאיננהאשר

זה,בהקשר

האישיוההיבטהבחירהלהבלטתציפייהישטראומטייםבסכסוכים

בנושאינוגעאשרהסכסוךלייחודיותביטוימתותוךהשופט,שלבפעולתו

אחת,לאהמעוררים,בנושאיםשמדוברמאחרזאת,עםוטראומה,זהות

משפטית(ובשפהמשפטיתלהכרעהראוייםכללהםאםהשאלהאת

אתלהכחישיקפידוששופטיםאפשרותקיימתיישפיטים"?),הםהאם-

אלו,במקריםהכרוכותההתלבטויותואתהאישיתהמעורבות

S . לךיןעובךותביןהיחסהצגת

להכרעהכחיצוניותהדיופסקברקעהמצויותהעובדותמוצגותמידהבאיזו

להציגבוחריםהשופטיםהאםאחד?משפטיסיווגוכמחייבותהמשפטית

דעתידיעלכולפניכרבהוצגואלואםגם ,המקרהעובדותאתמחדש

העובדות?הצגתבאופושיפוטיתעמדהמעורבתכמהעדהרוב?

המשפט 8



בשיטההמקובלהאופןעלסטיתיהראלמהביקורתשאובזהטרמפר

הטמונההבעייתיות .לדיועובדותביוהיחסאתלהציגפורמליסטית

הפורמליסטיםביווהוויכוח ,מוצנעתכלל,בדרך ,העומותבפרשנות

 .הנורמותבהחלתדעתשיקולשלבשאלותמתמקד-פורמליסטיםילאנט

מתמקדהניתוחםיהמקרשמוב ,העובדההיאלכךהמרכזיתשהסיבהנראה

עוסקיםשאינם ,ערעורשלאוהעליוןהמשפטביתשלתקדימיתבפסיקה

האישי ,השרירותיהיסודשהכחשתמור ,זאתעםעובדתיות.בשאלות

אינה ,הערעורבזמןהנמוכהבערכאההעובדותקביעתךיבתהלוהמוטה

 .זהקושינחשףשבהופעמיםויש ,בההכרוכההבעייתיותאתמעלימה

בחרהמשפטביתאם ,פחותיפורמליסטייחשבדיופסק ,זהפרמטרלפי

אלאו ,הקודמתבערכאהשנקבעמהתיאורבצדמחדשהעובדותאתלתאר

אףייחשבהדיופסקאחר.שופטידיעלנעשהשכמהעומותתיאורמול

ינכיחעצמיתהתטננותבאמצעותאם ,זהבהקשריותראנטי-פורמליסטי

העובדותאתלתארבחרמדועויסבירעומתיתבהסקההבעייתיותאת

הדעתשיקולהיבטאתיותרמדגישיםשהשופטיםככל . 2סאחרולאזהבאופו

 .פחותפורמליסטיםייחשטהם ,ובחילוצוהעובדותבניסוח

עובדתיותשאלותרבותפעמים-טראומטייםבסכסוכיםמדוברכאשר

םיגופאוהלנהמרשויות ,ביטחוןגורמישלובהחלטותבהצהרותקשורות

תוךשונה,עובדתיתתמונהגילהצשיבחרמשפטבית .אחריםציבוריים

כאנטי-פורמליסטחשבייהרשות,שלהעובדתיתההסקהעלביקורתהבעת

זה.מדדלענייו

המשפטשלמסורתיותהבחנותעלשמירה , 6

המשפטיהמהלךבמסגרתהמוכריםהמשפטגבולותנשמרוכמהעד

כגוולמושגיםלהתייחסניתוזושאלהבמסגרת ?לונדרשהשההחלטה

תפיסהועוד.נזיקיו/חוזים ,אזרחי/פלילי ,ציבורי/פרטי ,מהות/פרוצדורה

המערכתיותאתהמבטאותהבחנותעלשומרתהמשפטשלסטיתיפורמל

חופשעקרוןלאורבחוזהלהתערבשלאהנטייה ,למשל ,כך . 2Iשלוהאופקית

פרטיביוההבחנהעלשמירהמשקפת ,הצדדיםויבההסכמהוקידושהרצון

 ,מקצוענותמטעמיהמנהלדעתבשיקוללהתערבשלאהנטייה ;לציבורי

מהתערבותהימנעותתוךפרוצדורליתחוקיותבדיקתעלהקפדהמשמרת

החוזיםמתחוםועקרונותמונחיםליישםשלאהנטייה ;הפעילותבמהות

פלילימשפטביוההבחנהעלשמירהמשקפת ,פליליתאחריותשלבשאלות

כאנטי-פורמליסטיותחשבוייהמשפטגבולותפריצתשלמגמותלאזרחי.

זה.פרמטרשלבהקשר

 ,המוסרי ,טייהפולביוהגבולות-טראומטייםסכסוכיםשלבתחום

שונותבדרגותלבחוריכולהמשפטובית ,להיפרץעלוליםוהמשפטיהדתי

הכחשתם ,זאתלעומת .הסכסוךשלהלא-משפטייםההיבטיםהדגשתשל

מלא.פורמליזםבגדרתיחשבהמלאה

ומקצוענותיצירתיות , 7

סגנונם?שלייחודומהו ?השופטיםידיעלהמופעלתהיצירתיותמידתמהי

כמהעד ?שגרתייםלאבמקורותאוספרותיבסגנוןמשתמשיםהםכמהעד

תבניתומייצגתמראשקבועה ,מוכרתהיאהתוצאהאלהגיעושבההדרך

ידיעלשווהבאופולהיתפסשנבחרהפתרוןאמורמידהבאיזו ?תימשפט

 ,עיתונאית ,אמנותיתבשפהשימושישמידהבאיזוהמשפט? "שחקניייכל

שאינםקוראיםידיעלולביקורתלהבנההניתנת ,פילוסופיתאואקדמית

החברתיותהפוליטיות,לנסיבותהדיופסקמתייחסמידהבאיזו 1םימשפטנ

המדובר?הסכסוךמתקייםשבמסגרתו ,והערכיות

וחסראישילאלהיותמובהקבאופואמורפורמלישהואהכרעהסגנון

ואיו ,הסקהשלאווןימשלפשוטהפעולהדורשחוקשליישומו .רתיותייצ

המשפטיתההכרעה ,זאתעםספרותית.אואמנותיתרגישותבונדרשת

 ,ספציפילמקרהכללבהתאמתהואכוחהאשרבשפהפעולההיאהכתובה

ככל . 22המתאיםהכללאיתורשלהפשוטבמובןטכניתבהכרחאיננהואשר

המשפטיתההכרעהניסוחשלהסטנדרטיתמהמסגרתחורגיםששופטים

אועקרונות(כגוואחריםמשפטייםםינתונשלכעיבודאוכללשלכיישום

 • 23פחותכפורמליסטיתהכרעתםתיחשבכך ,תכליות)

מרכזימניעהמהווההמשפטיתהמקצוענותשלמרכזימאפיין

בשפהההתגדרותהוא ,האמריקניתבתפיסתוהפורמליזםלהתגבשות

היאששיטהככל . 24למקצועיכיםילמשתרקמובנתאשרפורמלית

ס 25מקצועניתשאינהבשפההשימושבהיגברכך ,פחותפורמליסטית

 WILLIAM W. FISHER, MORTON J. HORWITZראו,הראליסטיתהביקורתשללסקירה 17

) 1993 ( THOMAS REED, AMERICAN LEGAL REALISM &. כאוסףהמשפטלהצגת

 Henry M. Hart Jr. & Albert M. Sacks, THE LEGALראו,תכליתייםהיגזיםשל

PROCESS: BASIC PROBLEMS IN THE MAKING AND ApPLICATION OF LAW (William 

) 1994 ,. N. Eskridge, Jr. and Philip P. Frickey, eds ; בעקרונותכרוויהמשפטלהצגת

 . RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY ) 1978 (ראו,מזיניותובעיקרי

יכולהאינהאךהשונים,בניסוחיוהישןמהפורמליזםחורגתמזיניותלעיקריהפנייה

אםאףאלה,מזיניותשעקרונותמשוםזאת,חוץ-משפטיים.לעקרונותכפנייהלהיחשב

מהשפהלחלקכברהפכושונים,איזוניםאותכליתחזקותהשיטה,שלהיסוזבערכימזובר

היצמזותגםעכשווי,בפורמליזםהעוסקותיותר,מאוחרותתאוריותשלמזוויתהמשפטית.

פורמליסטית.להיחשבעשויהמשפטיתואיזוניםתכליותלשפת

 DUNCAN KENNEDY, A CRITIQUE OF ADJUDICATION (jin de siecle ( 105ראו, 18
) 1997 ( 

בסגנונותעיוןהאפורטי,והמצבברזהועזמרינגרייאלמשטיןמיכלזהבענייןזיוןראו 19

 662-656 , 633יטמשפטמחקויהעליוןייבית-המשפטשלבפסיקתומשתניםפרשנות

) 2003 (. 

היועץ Iנבאוי 650/82בגייץשומרת.בקיבוץהאונסבענייןהעוסקהזיןפסקלמשלראו 20

אתלפתוחשמגרהנשיאבוחרזהזיןבפסק ,) 1983 ( 216 ) 4לז(פ"זלממשלה,המשפטי

בזרךערעור,ערכאתמאפייןשאינובאופןהמקרה,עובזותשלמלאמחוזשבתיאורהזיון

עובזותמתוךועוליםכהכרחייםההסכמההיעזרומסקנתהאונסנרטיבאתמציגהואזו

המקרה,

א.יבפרק , 3ה"שלעילהישראלי,במשפטהערכיםועלייתהפורמליזםיריזתמאוטנרראו 21

הפורמליזם.שלמאפייניואתמאוטנרמתארבמאמרו,

22 ) 1983 ( 1 . L. REV חThomas C. Grey, Langdell's Orthodoxy, 45 U. PI . 

ראואישית,ואמירהנרחביםציטוטיםספרותיים,ביטוייםהמשלבמשפטילסגנוןכזוגמה 23
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ככלמתארת.שהיאההסקהתהליכימבחינתשקופהאלא ,ופנימית
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עללהשפיעהואהמשפטתפקידשלפיההפורמליסטיתלהנחהבניגוד

החברתיתשהמציאותכךומעשיברורבאופוסכסוכיםוליישבהתנהגויות

וישבפערעלעויהצבראליסטים ,המשפטקביעותאתכוללבמבטתהלום
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גםייחשבושמרניתבפסיקההמלוותוחדשניותארוכותדעתחוות .זה
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טראומטייםדיובפסקיהפורמליזםמדד .ד
כבושיםבשטחיםבהתנחלותהעוסקים
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בולטתדוגמהמהוויםשהםמאחרנבחרוהדיןפסקישניבגינו.הפיצויים
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ולפתרונו.לעיבודולניהולו,העוזרטיפוליסוכןלהיותופתחופותח

העובדות.עלמחודשתחזרהללאהרובלדעתמצטרףויתקוןהשופט

לביןהוופנימיווהמשפטביןליחסכנוגעתהמרכזיתהשאלהאתמגדירהוא

זה.לפרמטרבהתאםפורמליתהיאוגישתוהבין-לאומי,המשפט

הואעצמאי.באופןהמשפטיתהשאלהאתמציגאינובכורהשופט

שבדבריוומצהירלנדוי,השופטשלדעתועםבהסכמהדינופסקאתפותח

כאןישבעניין.לושהיו 36ווהיסוסיםלכמהומשכנעתשקולהתשובהוויש

מפורמליזם.מסוימתחריגה

שםציוןללאאח,דבקולכתובההרובדעתעזה:חוףמועצתעניין

חלקאיזהידועלאאשרשופטים,עשרהישבובדיןאותה.שכתבהשופט
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המאפייניםאחדאתסותריםהדין,פסקבכתיבתשופטלכלמיוחד

משפטיתאישיותידיעלבנתינתםהקשוריםקשותלהכרעותהמיוחדים

תוכןשלמפורטתבהצגהפותחהדיןפסקולביקורת.לזיהויהניתנת

מכונהזהחלק . 37תת_פרקכלעבורעמודיםמספריציוןתוךהעניינים,

מראההדיןפסקשלעמודיומאותלשלושמקנהוהואוו,הדיןפסקוומבנה
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 . 38הישראליתהטראומהבעמקיכקשורזהנושאשלייחודיותואתומבטא
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ז'אימיגטיג :ציכןם ,מןרהאכןו

תכניתליישוםהכנסתשלהחקיקהאםהמשפטיתההכרעהבפנינו

זוהכרעהאףחוקיות,הןעל-פיהפעולותואםחוקתית,היאההתנתקות
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עוסקתמשפטית-נורמטיביתבחינהגםאךובחוקיותה,בחוקתיותהאך
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למציאותהתייחסותתוךהחברתי,המצבבהצגתהדיןפסקפתיחת
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אלא ,העותריםעלרקלאלכתמרחיקתהשלכהלהןלהיותשעתידהשאלות

ההתיישבותשלעתידהועלהישראליתהחברהעל ,ישראלמדינתעלגם

 , 40 "בארץ-ישראלהיהודית

רגילשאיננוככזההסכסוךאתלויאדמונדהשופטמגדירזהבאופן

בחוקשלוביםבהמורגליםשאנוהמשפטיתבלשוןייכיומוסיף ,פרטיואיננו

שכמעטנדירשילובנסמךהואשעליההממשלהובהחלטתלדיוןהעומד

ומעל ,העיסוקבחופש ,הקנייןבזכויותאנושהפגיעהשלורעאחלואין

המשפטיתהשאלההצגת , 41 "וחירותוהאדםבכבודהפגיעהניצבתכולם

חריגההיא- "המשפטיתב"לשוןוהצגתההמדיניתלשאלהביחסכשולית

פורמליסטיתכתיבה ,הפורמליזםמדדשלהראשוןהפרמטרמבחינת

למחלוקותכללתתייחסולאישירבאופןהמשפטיתהשאלהאתתציג

השופטים,בפנישהובאהסכסוךברקעהמצויותהפוליטיות

חוץ-משפטייםטיעוניםעלהסתמכות . 3

כביסוסכיים"תנלמקורותהפנייהאתדחהלנךויהשופטךויקאת:ענייו

ואמר:העותריםלטענות

אמונתםאתיכבדוחבריוהמצהירשלבדעותיהםמחזיקשאינומיגםיי

בשבתנואנחנואבלאותם,הממריצההנפשמסירותואתהעמוקההדתית

מרשההחילונישהחוקבמידהרקמופעלתההלכהשבהחוקבמידתלדין

עלהמצהירלהשקפתאשרהמדינה,חוקאתלהפעילחייביםאנו ,זאת

ההלכהשלפילומרבדעתנושאיןמניחאני ,ישראלארץבאדמתהקנין

מקראהריברית,מבנישאינוממיוביהמיניהפרטיקניןלשלולמותר

כיכמוךלוואהבתאתכםהגרהגרלכםיהיהמכםכאזרח'הוא:מפורש

 , 42 "מצרים'בארץהייתםגרים
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המתנחלים-הסתמכושעליהםהמקראייםהמקורותאזכורבצד

התומכיםהנגדייםהמקראייםהמקורותאתהשופטמציג ,העותרים

ביטוינותןהואזהבאופןמאדמותיו.מנישולוובהימנעותלגרכבודבמתן

באופן "חיצונייילנחשבשאינוכמקורהעבריהמשפטשלהמיוחדלמעמדו

אתהמזינהולמורשתהיהודיתהמדינהלזהותשלוהקשרבשל ,חד-משמעי

לפניהעומדתהשאלהכימדגישהוא ,זאתעםהישראלי.המודרניהמשפט

האגלכללי 52סעיףשלהנכוןבפירושוקשורהזובעתירההמשפטבית

 . 43המשיביםכטענתלאומיצבאיבצורךמדובראכןאםובהכרעה

חיצוניים.למקורותבפסיקתםפוניםלאובכורויתקוןהשופטים

ומציגים ,ופורמליתמשפטיתבשפהאפואדבקיםובכורויתקון ,לנדוי

הרציונליותלהשפעתומוסדיפורמליביטויהנותןכאמצעיהשפיטהאת

 . 44יםיאנושבעניינים

במקורותכללמשתמשתאינההרובדעתעזה:חוףמועצתעניין

והדיון ,ומהיסטוריהמהפילוסופיה ,מהמקראאזכוריםאין .חוץ-משפטיים

בלבד.משפטיענייניהוא

הצהרתכגוןחוץ-משפטייםבמקורותמשתמשלויאךמונךהשופט

 . 46מהעיתונותבריאיוןמשתמשהואכןכמוהעצמאות.ומגילת 45בלפור

מפורמליזם.גהיחרישבכך

משפטייםועקרונותמךיניותעיקריעלהסתמכות . 4

להגדרתמוקדשלנךויהשופטשלדינומפסקמרכזיחלקךויקאת:עניין

מגדירלכ,ךבהמשךהמוחזקים.השטחיםעלהחלהמשפטיהמשטר

כמבוססתהמוחזקיםבשטחיםהחלה "הבסיסיתהנורמהייאתהשופט

המשפטכיחיומנפורמליהואהדיןפסקשלזהחלק . 47צבאיממשלעל

שיקולבבחינתהעוסקדינופסקשלאחרחלק .כלליםשלמערכתהוא

 "הדומיננטיתהמטרהייאחרתר ,שהתקבלההמנהליתבהכרעההדעת

האינטרסיםמימושהייתהזוכיוקובעההחלטה,בקבלתהממשלהשל

 . 48ביטחונייםלצרכיםמענהמתןולאהמתנחליםשלוהדתייםהלאומיים

לכיווןהכלליםמשפתבמעטוחורגפונקציונליתחשיבהמערבזהחלק

המטרהייבמבחןהשימושלנוכחמתונהזושחריגהאלאהתכליות.שפת

אינטרסים.איזוןעלדגשופחותחוקיותשלהיבטבושיש "הדומיננטית

הנוהגיםהכלליםעלדינםבפסקמסתמכיםובכורויתקוןהשופטים

 . 49זהפרמטרפיעלפורמליסטיםוהם ,זהבמקרה

מאזהמשפטיהמצבאתפורסתהרובדעתעזה:חוףמועצתעניין

ההכרעהעיקר . 50ההתנתקותיישוםחוקלחקיקתועדהשטחיםכיבוש

כבודבחוק-יסוד:הקבועההנורמטיביתהמסגרתעלנשענתהמשפטית

 . 51החוקשמחייבהאיזוניםלאורההתנתקותבחינתועלוחירותוהאדם

ביתלהכרעתבסיסהיהפורמליהבלתיוהאיזוניםותיהתכלששיחמכאן

הוא ,הדיןפסקניתןשבהבתקופה ,זהשיחשלשמקורואלא .המשפט

 ·החוק

האדםכבוד :חוק-יסודעלדינופסקאתמבססלויאךמונךהשופט

אנטי-פורמליסטית).(מגמההרובדעתלביןבינודמיוןיםיקבכךוחירותו.

מנתעלרדיןכמובמלומדיםמשתמשהואכאשרזולמגמהמוסיףהוא

 • 5Zאדםשלאישיותולביןהקנייןזכותשביןהקשרעללהצביע

S . הךעתשיקולהךגשתמיךת

גםהחוזרת ,לנךויהשופטשלדינובפסקמפתחפסקתךויקאת:עניין

יסודותהמערביםאובהתנחלויותהעוסקיםיותרמאוחריםדיןבפסקי

בעינימעמדועלהמשפטביתשלתיעצמהתבוננותמבטאת , 53טראומטיים

 :ההכרעהבעקבותהציבור

לוהראוימקומואתנטשכאילויראהשבית-המשפטהחששרביי

מןחלקעל-ידיתתקבלושהחלטתו ,הציבוריהוויכוחרתיזתוךאלוירד

זהבמובן .ונרגשתגמורהבדחייההאחרחלקודייועל-בתשואותהציבור

 oלפניהמובאעניןבכלהדיןעל-פילפסוקשחובתוכמי ,כאןעצמירואהאני

 . 512בעמי , 14היישלעילעזה,חוףהאזוריתהמועצהעניין 39

 . 754בעמישס, 40

 . 755בעמישס, 41

 . 12-11בעמי , 13היישלעילזויקאת,עניין 42

 . 17בעמישס, 43

 Lon L .במאמרופולר,שלבכתיבתומוצגתשהיאכפיהשפיטהמוטדשלזותפיטהלניתוח 44
) 1978 ( 353 . ls and Linlits 01 Adjlldication, 92 HARV. L. REV חFuller, The For , 

 .) 2007 (הגישורתורתאלברשטיןראו

 . 769בעמי , 14היישלעילעזה,חוףהאזוריתהמועצהעניין 45

 . 805בעמישס, 46

הוא,בפועלוהשומרוןביהודההישראליהשלטוןמבנההוקסשעליההבטיטיתייוהנורמה 47

ריבונותעמושישהישראליהמשפטהחלתולאצבאי,ממשלשלנורמההיוסעד ,כאמור

 Orna Ben-ראו: ,הכיבוששממלאמשפטיחללהמניחהזו,הבניהעללביקורתישראליתי!
Naftali, Aeyal M. Gross & Keren Michaeli, lllegal Occupation: Framing 

551,559-571 . the OCCllpied Palestinian Territory, 23 BERKELEY 1. INT'L L 
) 2005 (. 

 . 21-20בעמי , 13היישלעילזויקאת,עניין 48

 . 30-29בעמישס, 49

 . 531-512יבעמ , 14היישלעילעזה,חוףהאזוריתהמועצהעניין 50

 . 553-543בעמישס, 51

 . 797בעמי , 14שייהלעילעזה,חוףהאזוריתהמועצהעניין 52

בדוכמיעוט(דעת ) 1986 ( 585 , 505 ) 3מ(פיידישראל,ממשלת Iבברזילי 428/86בגייץראו 53

620בגייץ ;)" 300קובייפרשתכיישבלאנשישניתנההחנינהפטלות ר l!יובימיעארי 85/

הכנטתחוכשלבחטינותפגיעהנגדעתירה(קבלת ) 1987 ( 190 , 169 ) 4מא(פייד ,הכנסת

910בגייץהמדינה);ביטחוןאתמטכנתפעולתוכישנטען פייד ,הביטחוןשר Iנרסלר 86/

ישיבות);לתלמידיבצהיילשירותדחייתמתןנגדעתירה(דחיית ) 1988 ( 498 , 441 ) 2מב(

1635בגייץ (קבלת ) l) 749, 775, 790 (1991מה(פייד ,הממשלהראש Iנבסקי Iרז Iז 90/

נ'ברגיל 4481/91בגייץהציבור);בתקנתשפגעוקואליציוניבהטכסהוראותנגדעתירה

וכלליותשפיטותחוטרשלמטעמיס(דחייה ) 1993 ( 219 , 210 ) 4מז(פיידישראל,ממשלת

4162ץייבגההתנחלויות);חוקיותנגדעתירהשל  ,ללמשלההמשפטיהיועץ Iבפדרמן 93/

והן)י(גאיוואןאתלהעמידשלאההחלטהנגדעתירה(דחיית ) 1993 ( 329 , 309 ) 5מז(פייד

4267בגייץזוכה);הואשמהןמאלהשונותעוכותעלדמיאניוק אזרחים-אמיתי 93/

 ) 1993 ( 474 , 441 ) 5מז(פיידישראל,ממשלתראש Iנהמיזותוטוהרתקיומינהללמעו

 53641בגייץשחיתות);בעוכותאישוסכתבנגדושהוגששרטגןמתפקידולהעביר(חיוב

מיעוט(דעת ) l) 758, 815 (1995מט(פיידהישראלית,העבודהמפלגתר l!יו Iנולנר 94

ובהפרדתהשופטתהרשותבמעמדפגיעתהבשלקואליציוניבהטכסהוראהפטילתבדוכ

5016בגייץהרשויות); (איטור ) 1997 ( 16-15 , 1 ) 4נא(דייפהתחבורה,שר Iבחורב 96/

טגירהוהתרתשבתבימירכבכלילתנועתבירושליסוכ-אילןרחובשלמוחלטתטגירה

5100ץייבגחלקית); פיידישראל,ממשלתנ'בישראלעינוייםנגזהציבוריהוועד 96/

שרנ'עובייד 794198ץייבגהשבייכ);בחקירותכוחהפעלת(איטור ) 1999 ( 846 , 817 ) 4נג(

אצל "האדוסהצלביינציגישלביקוריסלאפשר(חיוב ) 2001 ( 775 769, ) 5נה(פיידהביטחוו,

ראואחרבהקשרזהקטעלציטוטדיראני).ומוטטפהכאריסעבדאלהמנהלייסהעציריס

506בגייץ משטרתשלהארציהמטההחקירות,אגוףתביעותמדורראש Iבבארי 89/

498א)יי(תחייתפ ;) l) 604, 610 (1990מד(פיידישראל, פיימ ,עמיר Iבישראלמדיבת 95/

172עייפ .) 1996 ( 3 ) 2ו(ייהתשנ  .) 1990 ( 265 ) 3מד(פיידישראל,מדינתנ'ועבונו 88/
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מראשהיטבביודעיכגיגית,הרעליכופהדווקאהיא ,כדיובית-משפט

הטופיתלמטקנהאלאהמשפטיתלהנמקהלבוישיסלאהרחבשהציבור

מעל ,לוהראויבמעמדולהיפגעעלולמוטדבתורובית-המשפטבלבד

חובתנווזותפקידנווזהנעשהמהאךהציבור,אתהמפלגותלמחלוקות

 , 54 "כשופטיס

האפשרותלחוטרהמודעותבצד- "כופיעלייאףמחליטהמשפטבית

ההכרהעסויחד ,טהורכפורמליזספטיקתואתלראותהציבורשל

הכרעה-מאליוהמובןשלזוהדגשההחלטתו,שלהנחזיתבפוליטיות

לחזקהנראהככלנועדה ,מדומיינתקהללדעתפנייהתוך-דיופיעל

כיברורשבהסבמקריסהציבורבעיניהמשפטביתשלהלגיטימציהאת

קידס-טראומהעסהתמודדותשלבמובניסלפוליטית,תיחשבהפטיקה

כללביישוסעניינואשר ,פניותחטרמטפלשלהדימויאתהמשפטבית

מהווהפרדוקטליבאופו ,דעתלשיקולמקוסמשאיראינואשרהכרעה

לנדוינמנע ,זולפתיחהפרטההכרעה,במהלךפורמליבלתימבעזהרגע

דינו,פטקבמהלךאישיתמהתבטאות

 ,אישיביטוימציגואינודעתשיקולרגעימצייואינוויתקוןהשופט

פטקכיבאמירה ,לעילשהוזכרכפי ,דבריואתפותחבכורהשופט

גהיחרמהווהזואמירה , 55טוטיוימהכמהפתרלנדויהשופטשלדינו

זה,פרמטרבמטגרתמפורמליזס

ונטולתאחידהבלשוןברובהנכתבתהרובדעת :עזהחוףמועצתעניין

היטוט,אועצמיתהתבוננותרגעיבהקיימיסשלאומכאו ,אישיקול

ביקשהדיושפטקמהמטרחלקהואגס-והבטוחהאחידשהקולנראה

פטקהבאותהמצויהטכטוךשלהמיוחדלטיבוהיחידהביטוילהעביר,

דיומפטקהטתייגותפטקתמצוטטתובה ,הדיולפטקבפתיחהמופיעה

ביתהמתנחליס,עסרגשיתהזדהותומובעת , 56עינוייםנגךהציבוריהוועך

מדיניותהכרעותיי ,"ומכאיבקשהניתוקיי ,"קשיסימיסיימזכירהמשפט

הרובשלהדיופטקוסיבטגס , 57 "ומרגדולכאבס"שאדסובני "קשות

המושגאתבמפורשמזכירהאףאשר ,רגשיתהזדהותפטקתמובאת

 :"טראומהיי

הפינויוצוויהממשלההחלטות ,הכנטתחוקכילכךאנומודעיסיי

ביו ,המפוניסאליסבישרקשותפוגעיסהביטחוןושרראש-הממשלהשל

אנומביניס ,להשמתנגדיסוביוהמפוניסהישראליסשללדרכסשמטכימיס

הישראליתהחמהלטפלצריכהבוהאדס,עומדהחוקמאחוריכאבס,את

מוההתנתקות,עלההחלטהשלההיטטוריאופייהאתהדגשנו ,כולה

גווניוכלעל ,הישראליהציבורהטראומטי,אופייהאתגסלהדגישהראוי

מתבקשכך ;היהודייסמערכינומתבקשכךבכך,לעטוקצריך ,והשקפותיו

 , 58 "הדמוקרטייסמערכינו

בשלושיסובמשפטבחברההתפתחואשרחדשיסלרעיונותבהתאס

אמפתיהשלחשיבותהאתהמדגישיס ,ךויקאתענייומאזשעברוהשניס

המשפטביתאתלתארניתו ,בפרטובמשפטאנושייסבמפגשיסורגישות

 Therapeutic ( "טיפוליתמשפטתורתיימעיושלהיבטיסששילבכמי
urisprudence (המשפטשלהרגשיתפגיעתואתלרכךבמגמהזאת , 59ז

הפרדהתוךנעשיתזוהזדהות ,זאתעסלמתנחליס,אמפתיההבעתתוך

המשפטיתההכרעהלביוובאהדהברכותהמלווההרגשיתהתמיכהביוחדה

מופיעההדיופטקבטיוסמרגש,ומנותקתחד-משמעית ,רציונליתשהיא

 , 60ךויקאתבענייולנדוישטבעהטתייגותפטקתאותה

שיקולבהפעלתהתלבטותאוהיטוטמפגיואינולויאךמונךהשופט

 ,,,לטעמי,,כמו ,אישייסבביטוייסרצופהכתיבתואך ,בפטיקתוהדעת

פטקאותכמהמקדישהוא , 61מוטריתובמעורבותרגשותבהבעת ,"לדעתי"

דומותבטוגיותשעטקודיופטקיכמהומצטטההכרעהשלהפוליטילאופי

 ,מפוליטיקהכמנותקהמשפטילמבחןחזראך-

הךיןלביןהעובךותביןהיחסהצגת . 6

בהערכהעוטקלנךויהשופטשלדינומפטקמרכזיחלקךויקאת:עניין

צורך-ההתנחלותבהקמת "הביטחוניהצורךיימידתשלעובדתית

כדרושההאגלאמנת 52טעיףפיעלההחלטהאתלהצדיקעשויאשר

הערכתושביוהטתירהעלמצביעהשופט , 6ן"הכיבושצבאשללצרכיו"

הטוען ,הביטחוןשרשלזולביו ,ביטחוניצורךשישהטוען ,ל"הרמטכשל

העובדתיתהחזקהקבלתעלמקשההיאכיואומר-כזהצורךאיוכי

הוא ,אמינותהמדינהמטעסהמשיביסלהצהרותהמייחטתהרגילה

כגוונוטפיסלנתוניסבהתאסהעובדתייסהממצאיסאתומעריךממשיך

כילומרניתו , 63נוטפותדעתוחוותלעתירהשהצטרפועותריסהצהרות

להכרעהכנתוןהביטחוניהצורךאתהמבטטהעובדתיהרקעאתמציגהוא

שקיימותלכאורהוהטתירותהמניפולטיביות ,המשפטביתשלחותכת

המשפטביתשלהאובייקטיביותבאמצעותנפתרותהממשלהבהצהרות

האינדיבידואליזציהבאמצעות ,קונקרטיתעובדתיתאמתלמצואכמטוגל

הצורךבדברקונקרטיתבהכרעהככרוכותההתנחלויותעתירותכלשל

אכואסהמשפטביתיקבעמחדשמקרהבכלכיובקביעה , 64הביטחוני

טימליטהפורהקוטבאתבהכרעתוהמשפטביתמחזק ,טחונייבצורךקייס

ותרומתוהטכטוךניהולאופוכלפיפוליטיתביקורתיתעמדהמלנקוטונמנע

 ,שבבטיטולטראומהזהניהולשל

חלוקיסהמשיביסשבו ,כזהבמקרהכיקובעויתקוןהשופט

היאזוגישה , 65אליהסעוברההוכחהנטל ,הביטחונייסבנושאיסביניהס

אובייקטיביבאופולהכריעיודעהמשפטביתכיומניחהפורמליטטית

תוךולאההוכחהנטליבדברמשפטיותבחזקותשימושתוך ,בעובדות

ובחירה,דעתשיקולהפעלת

הביטחוןשרעמדתביולטתירהקושימלייחטנמנעבכורהשופט

הדעתשיקולכיואומר ,הביטחונייסלנושאיסבנוגעל"הרמטכלעמדת

פורמליטטהואבכך , 66הצבאילמפקדחוקפיעלנמטרהעובדתיתלהערכה

הרוב,מדעתיותר

שבהטקהבבעייתיותעוטקתאיננההרובדעת :עזהחוףמועצתעניין

כניטהתוךפיצוייסשלגבולותלתחוסכמטוגלהחוקאתומציגה ,עובדתית

 , 67פרטנייסשוביסילח

היטטורי-לניתוחדינומפטקנכבדחלקמקדישלויאךמונךהשופט

משלועובדתירקעלהציגבוחרהוא ,להתנתקותהרקעשלטייפול

אלא ,הרובבדעתכמוהימיסששתבמלחמתפותחאינואשר ,להכרעה

אחרבאופוהעובדותאתלהציגבחירתו , 68להתנתקותהרקעאתמתאר

 ,אנטי-פורמליטטיתהיא

המשפט 14



 (דרארל(מז :וםצ(ל .ף(טקגושבפ(נו(

תהיה ,לדיועובדותביוההפרדהבתקפותהעוסק ,זהשלמאפייונראה

לכיבושהקשורהבטראומההעוסקתבפסיקהכשמדוברמיוחדתמשמעות

ההכרעותאתלקבלהמשפטביתשלנטייתוביטחונייס.שיקוליסוהמערבת

הכרעותשלביקורתיתקריאהמולאל ,הצבאייסהגורמיסשלהעובדתיות

 .ההתערבותהיקףואתהעתירהגורלאתרבותפעמיסתקבע-אלה

המשפטשלמסורתיותהבחנותעלשמירה , 7

נדונהאשר ,השפיטותהיעדרטענתאתדוחהלנךויהשופטךויקאת:עניין

שלסמכותובשאלתמלדוונמנעהואלמעשהאחר.במקוסבפירוטכבר

טוענתאיננהנהישהמדמהטעס ,זהבמקרהלדווהעליווהמשפטבית

ביו-לאומימשפטשלמקובליסגבולותשלשבירהזוהי . 69סמכותלהיעדר

 .בהסכמהלמעשההנעשית

המשפטשלמסורתיותהבחנותמשמריסובבורויתקוןהשופטים

ביו-לאומימשפט ,ציבורימולקנייו)(דיניפרטימשפט ,ועובדהדיובדבר

 .ועודמקומימול

המשפטביתשלדיובפסקילמקובלבניגודעזה:חוףמועצתעניין

ולהערכותלחישוביסייכנסלאכיכללבדרךמצהיראשר ,העליוו

להערכתרביסעמודיסהרובדעתמקדישה-פיצוילצורךעובדתיות

 oידיעלשניתנובהכרעותמשמעותיבאופוומתערבת ,הפיצוייסחישוב

 . 4בעמי , 13ה"שלעילזויקאת,עניין 54

 . 30בעמישס, 55

בעמי , 52ה"שלעילבישראל,עיבוייםבגזהציבוריהוועזבפרשתרבקהנשיאזרביראו 56

המשפטיתהמבטמנקוזתאמת,עלינו.קשתהאלהבעתירותייההחלטה , 40בפסי , 846-845

אתאנווחייסקשייהאתאנויוזעיסהישראלית.מהחרבהחלקאנואךסלולה.זרכנו

שופטיס.אנואך I".Jהמזינהשלחייהאתאנוחייסשן.במגזלמצוייסאיננותולזותיה.

כשאנולעצמנו.מעמיזיסשאנוהזרישהגסזוהזין.פיעללפעולמזולתנואנוזורשיס

 ."לזיןבאשרוהכרתנומצפוננומיטבפיעללפעולעלינולזין.עומזיסאנוגסלזיןיושביס

 . 512בעמי , 14ש"הלעילעזה,חווהאזוריתהמועצהעניין 57

 . 750בעמישס, 58

 " Therapeutic Jurisprudence concentrates on the la\v'sראו,המונחלהגזרת 59

impact on emotional life and psychological \vell-being. 1t is a perspecti ve 
) that regards the law (rules of la\v, legal procedures, and roles of legal actors 

itself as a social force that often produces therapeutic or anti-therapeutic 
consequences. 1t does not suggest that therapeutic concerns are more 
important than other consequences or factors , but it does suggest that 
the la\v 's role as a potential therapeutic agent should be recognized and 

" w\vw.law.arizona.edu/depts/upr-intj .systematically studied לאחרונה(נבזק

 .)-28.5.2009ב

 Michal Alberstein, Therapeutic Keys oj Law :ראו,זותנועהשלביקורתילתיאור
l זrlits and Potential oj Rejor זrlatic Shijts and the Li זrRejlections on Paradig 

Movelnents: Book ReviefV 0/' llldging in a Therapelltic Key: Therapelltic 
,) lllrisprudence and The COltrts (eds. Bruce 1. Winick and David B. Wexler 
) 2006 ( 140 . 39 1SR. L. REV . 

 . 4בעמי , 13ש"הלעיל ,זויקאתעניין 60

 . 777יבעמ , 14ש"הלעילעזה,חווהאזוריתהמועצהעניין 61

 . 15 'בעמ , 13ש"הלעילזויקאת,עניין 62

 . 20-18בעמ'שס, 63

זיןבפסק .) 1973 ( 169 ) 2כז(ז"פ ,ישראלממשלת fבחילואבו 302172בג"זלמשלראו 64

שבטיסשלשהערבההסבוריס,הצבאמפקזישלזעתסבשיקוללהתערבאיןכינקבעזה

השקטאתלהבטיחכזיזרושההייתהרפיחבפתחתיהוזייישובהקמתלצורךבזוויס

למניעתחשובאמצעיהמהווהחיזאזוריצירתבאמצעות ,זאת .להומעברעזהרצועתבתוך

606ז"בבגמחבליס.שלחזירתס ביתקיבל ) 1979 ( 113 ) 2לג(פ"זהבטחון,שר fבאויב 78/

נכבזהתרומהתורמתשנתפסובשטחיסיהוזיתהתיישבותכיהצבאעמזתאתהמשפט

במניעהמזורבאסגס ,תפקיזומילויאתהצבאעלומקלהשטחשבאותוהביטחונילמצב

/258ז"בבגעוינת.פעילותהוכחהולא  ) I) 90 (1979לז(פ"ז ,הביטחוןשר fבעמירה 79

כילהניחישכינקבעממשלה.בהחלטתומזורב ,צבאיצורךמתקייסלאכיהטענהנזחתה

רמאללהאזורבשטחיהאזרחיהיישובהקמתכיבקבעואמתזורבהביטחון)(שרהמשיב

4481ז"בבגבן-גוריון.התעופהנמלעלהאבטחהאתלהזקנועזה תבועתמבכ"ל 91/

אתלזיוןלהביאניסיוןנעשה ,) 1993 ( 210 ) 4מז(ז"פישראל,ממשלת fבעכשיו"יישלום

 ,הבין-לאומיהזיןלפיהכבושיסהשטחיסרבחביההתנחלויותשלהכלליתהחוקיותשאלת

אינוהואכאשרמתיישביסלפנותוישזמני,הואביטחוני"ש"צורךכךעלהצבעהתוך

עלכלליתהשגהבגזרשהיאוקבע ,כמופשטתהעתירהאתזחההמשפטביתמתקייס.

זיןפסקעליו.להליןמקוסשישספציפיבמקרהאובאירועיסוזהואיןהממשלה,מזיניות

היאקונקרטייסבמקריסהתמקזותתוךהמקריסשלאינזיביזואליזציהכישובמוכיחזה

טראומטייס.סכסוכיסלעבזהמשפטשלהפורמליתהזרך

 . 25בעמי ,שס 65

 . 30 'בעמשס, 66

 . 593-592 'בעמ , 14ה"שלעילעזה,חווהאזוריתהמועצהעניין 67

 . 755-751בעמי ,שס 68

 . 4 'בעמ , 13ה"שלעיל ,זויקאתעניין 69
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הגבולותאת "פורצתיישהיאמאחראנטי-פורמליסטית,היאבכךהרשות,

כיייתכןהחישוב,ובדרכיהעובדותבקביעתלהתערבותבאשרהמקובליס

שלהטראומהאתמרפדאומרפא ,מרצהנחשביותרוהולסגבוהפיצוי

ישנות,מהבחנותחריגהמצריךכןועל ,המפוניס

הגבולותשלמחדשלתיחוסמוקדשמפסיקתוחלקלוי:אךמונךהשופט

זאת ,החלטתושלהלא-פוליטיהאופיעלולהצבעהלפוליטיקהמשפטבין

 "פריצתייההתנתקות,עלההחלטהשיקולישלהקורהלעוביהכניסהאףעל

 ,זההיבטפיעלפחותפורמליסטיאותוהופכתזוגבולות

ומקצוענותיצירתיות . 8

ללאמקצוענית-משפטיתבשפהמשתמשלנךויהשופטךויקאת:עניין

אתמדגישהאשר ,בפתיחהאפולוגטיתפסקהלאותהפרט ,חריגיסביטוייס

שיזדההמיגסכייותרמאוחרבשלבלציוןובפרטהמקצוענות,עלהעמידה

 ,אחרתחוקיתעמדהלנקוטיוכללאהמתנחליסהמשיביסעסאישיבאופן

ללאמקצועניתבשפהשניהסמשתמשיסובבורויתקוןהשופטים

 ,סייגיס

 ,ואחידהמקצועיתבשפהכתובההרובדעתעזה:חוףמועצתעניין

אזכוריסעלנשעניסבחלקס, ,הסשאףחריגיס,רגשביטויילאותספרט

ובסיוס,בפתיח ,דומיסבמקריסכאלהביטוייסשל

כמובביטוייסמשתמש ,אישיתשפהמשלבלויאךמונךהשופט

הוא , 70ההחלטהחוקיותלבחינת "מסעייעלומדבר ,"לדעתי"לטעמי","

עלכיואומר ,מודרךדמיוןמעיןהפעלתתוך ,הפסיקהשלהאנשהיוצר

אינואףהוא , 71מגורשיסעצמסהסכאילועצמסאתלראותהשופטיס

עיתונותבקטעי ,פוליטיותבדעות ,מקצועיותדעתבחוותמשימושנרתע

בתאוריותשימושודין,פסקיבמסגרתביותרמקובליסשאינסובמקורות

הואאף-משפטייסמושגיסלפרשמנתעלהקנייןדינישלביקורתיות

אתמבטאהוא ,הרובדעתשלמזואחרתמקצוענותלפסיקתומשווה

אישיביטויהמשפטיתבכתיבהלראותזמננובנישופטיסשלנטייתס

נראה , 72המיוחדוסגנונסאישיותסאתמבליטהמפורמליזסהחריגהשבו

שאינו ,יותריצירתיבסגנוןלבחורעליומשפיעהטראומטיההקשרכי

 ,זהלפרמטרבהתאספורמליסטיפחותוהוא ,משפטימקצועני

בפועל!!!!משפטלביןנכתב!!!!משפטביןופערמשפטיתיציבות . 9

אתומחזקהשפיטותבסוגיית ,כאמור ,דןלנךויהשופטךויקאת:עניין

העוסקיסאלהבמקריסלדוןמוסמךוןיהעלהמשפטביתכיהקביעה

הראשוניסהדיןמפסקיבאחדהניתנת ,זוקביעההמוחזקיס,בשטחיס

מתוךבהכרחמתבקשתואינה ,חדשניתהיא ,בהתנחלויותהעוסקיס

הנכתבהמשפטביןהפערשלבמובןהקייס,המשפטיהמצבפרשנות

שפסיקתובבעייתיותמפורשבאופןמכיראינוהמשפטביתבפועל,למשפט

 "פותריילאובכך ,פרטיתשאינהקרקעעלהתנחלויותהתרתמבחינתיוצרת

למעשה ,לפתורבאכבושהקרקעעלהתיישבותעלשהאיסורהבעיהאת

ובכך- 73ההתנחלויותלהכשרתותורסהבעיהאתמחריףהמשפטבית

דרךתימצאשבמסגרתו ,בפועללמשפטהנכתבהמשפטביןמהפערמתעלס

פורמליסטית,עמדהזוהיהאיסור,אתלעקוף

הקייסהפערשלבבעייתיותרהימכהרובדעת :עזהחוףמועצתעניין

להשתינתןתיהפוליטהפרשנותלביןהמשפטיתהגישהביןזהבמקרה

דבריהסכיומניחיס ,זהפערעללגשרמנסיסהשופטיסהציבור,ידיעל

פסקשלובסיוסבפתיחנאמריסשהסכפי-אחדבקולהאמפטייס

המתנחליסלטובתהמשמעותיותהכספיותהתוצאותבלוויית- 74הדין

אתומחזקיסבקבוצההאחדותלתחושתתורמיס ,בפיצויההתערבותבשל

הסכסוךרקעעלמלכדכגורסהמשפטבביתוהמתנחליסהציבוראמון

על ,במציאותהדבריסלמצבמסויסעיוורוןמבטאתזוהנחה ,הטראומטי

זהוהרי ,זהפרמטרפיעלבאנטי-פורמליזסמתאפייןהדיןשפסקאף ,כן

מתון,אנטי-פורמליזס

הוא ,ואקטיביזסמשפטיתיציבותמבחינתלוי:אךמונךהשופט

 ,אנטי-פורמליסטהואובכךהמבצעת,הרשותבפעולתלהתערבותקורא

בכךבפועל,למשפטהנכתבהמשפטשביןלפערמתייחסאינוהואאך

ת,יפורמליסטהיאנטייתו

המדדבהפעלתו IIדה.
שונות,זמןנקודותמייצגיסמפורטבאופןכאןנדונואשרהדיןפסקישני

תהליךתחילתעסהמשפטהתמודדותאתמהסהאחדמייצגרבהבמידה

סיומוראשיתלפחות(אוסיומועסהתמודדותואתוהשני ,ההתנחלויות

פורמליזסשימורשלברורהמגמהניכרתהדיןפסקיבשנימסויס),באזור

המשפטיהמשטראתבבירורלתחסמאמץתוך ,הדיןפסקבגרעיןנוקשה

מעונייןשהצבאמשפטיערפולמולאללעתיס ,הכבושיסהשטחיסעלשחל

המתנחליס,עלהמקובלותמשיחיותאודתיותתפיסותכנגדאו , 75לקדס

 ,שמיני)(פרמטרהמקריסבשפיטותשבהכרההגבולותלפריצתפרט

 ,הכבושיסבשטחיסלפעולותמשפטיתלגיטימציהמתןמאפשרתאשר

רביעי)(פרמטראישימבעמלייצריחסיבאופןנמנעיסהשופטיס

(פרמטרהמשפטיתומהתבניתיותמהמקצוענותהחורגתבשפהומלהשתמש

שחלה "הבסיסיתהנורמהייאתמגדירהמשפטביתךויקאתבענייןשביעי),

פעולותיידונושבמסגרתוהפורמליהמבנהאתקובעובכך , 76השטחיסעל

מצבשליותררחבהסקירהישנהעזהחוףמועצתבעניין ,הממשלה

 ,בסיוסולעתיסבפתיח ,הדיןפסקיבשולירקבכלל,המלחמתיהכיבוש

שיקולעל(התבוננותהרביעיהפרמטרפיעלמפורמליזסחריגהניכרת

 ,העוסקותאפולוגטיותפסקאותבמסגרתביטוילידיבאהזוחריגה ,הדעת)

ובמקרה ,המשפטביתהכרעתתתפרששבוהפוליטיבאופן ,ךויקאתבעניין

שלבסבלסוהכרהאמפטיהשלהיבטיסבשילוב ,עזהחוףמועצתענייןשל

.ווךויקאתבענייןהחריגותמהפסקאותציטוטעסיחדהמתנחליס

סכסוךעסכמתמודדיסהדיןפסקישלבייחודיותמכירהמשפטבית

פניותחסרטיפוליכסוכןדימויואתלחזקמנסההואיכונראהטראומטי,

שיקוליסעירובללאפורמליבאופןלהכריעיכולתוהדגשתבאמצעות

המובלעת ,כלליספיעלהנעשיתהחלטהשלזוהדגשהפוליטייס,אואישייס

מהווה ,הרגילהדבריסבמצבהפורמליזסהנחותבמסגרתמאליהומובנת

טראומטייסדיןפסקימובהקבאופןומאפיינתמפורמליזסחריגהבעצמה

הסכסוךניהולשלהתפקידיסביןנעטיפוליכסוכןהמשפטבית ,אלה

הואכינראהלפתרו,וניסיונות ,שלוועיבודעליופיקוח ,אחדצדמטעס
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ולהכילהטכטוךאתלהטדירמנתעלחוקכהשלטתתפקידואתתופט

שלרגשותכלל(בדרךבוביסמעורההעזיסהרגשותאתרציונליבאופן

בעמדהעצמואתמוצאהמשפטביתיותר).הרחבלטכטוךבלבדאחדצד

והאידאולוגיהכוחניההיבטאתלהקהותהמכוונתואמפטיתאפולוגטית

אתמעצימהשהפטיקהבהנחהביןמתקיימתזועמדהפטיקתו.של

הראשוניסהדיןפטקישלבמקרהכמוהטראומטייס,ויטודותיוהטכטוך

עליוופיקוחהטכטוךעיבודהואשתפקידובהנחהביןהשטחיס,בנושאי

כואב.באופןאותולפתורלהתחילהואשהניטיוןבהנחהובין

קולקטיבית,בטראומהנוגעיסשאינסאחריס,בהקשריסדיןבפטקי

פוליטייסנחשביסאינסמהןוהחריגהפורמליטטיותבמגמותהשימוש

ביןאישיותייסאוטגנונייסבהבדליסגסתלוייסוהסמובהק,באופן

פיעלפורמליזסעלההקפדהבענייננוהדיןבפטקיזאת,לעומתהשופטיס.

מערבהמטמנותהשלישיהפרמטרפיעלהחריגותכולל-הפרמטריסרוב

העליוןהמשפטביתשללתפקידוביטוימהווה-מדיניותעיקרילשיח

 • 78התקדמותווכיווניגבולותיושלמחדשטימוןתוךהקונצנזוט,כמשמר

זומגמהמשקפתאחדבקולבהתנתקותהעוטקהדיןפטקכתיבת

אלופורמליטטיותהקפדותאחידות.עלהקפדהתוךדה-פוליטיזציהשל

הנכתביסאחריסדיןמפטקילשוניסיחטיתמאוחריסדיןפטקיגסהופכות

בטגנוןהמשפטביתשלהענייןבמיוחדבולטזהדיןבפטקבתקופתס.

דה-פוליטיזציהשלברורמטרלשדרהרצוןובכךאישי,נופךללאאחי,ד

העוטקיסנוטפיסדיןבפטקיעיוןאלה.נושאיסשלומשפטיזציה

פטקבגרעיןפורמליזסעלההקפדהשלפיהדומהמגמהמגלהבהתנחלויות

מענייןהטתייגותפטקתאותהמצוטטתבשולייסואילורבה,היאהדין

 . 79הצורךבעתנוטפותהטתייגויותבתוטפתדומה,פטקהאודויקאת

ובשפתמדיניותבעיקרישימושבדברהשלישי,הפרמטרמבחינת

יותרגדולהחריגהישנהמתקדמת,שהפטיקהשככלנראההאיזוניס,

אובחוקיותלעטוקבמקוסמדיניות.לעיקריהפנייהמבחינתמפורמליזס

פגיעהשללבחינהשופטיסעובריסדויקאת,בענייןכמודומיננטיתבמטרה

שלבשיחמשתמשיסופחות-תכליותביןולאיזוניסוחירותוהאדסבכבוד

שמירהתוךמתבצעתמפורמליזסזוחריגהזאת,עסכלוס".לאאוייהכול

חוףמועצתענייןשלובמקרהשביעי),(פרמטרמובהקתמשפטיתשפהעל

דורשאשרחוק-היטו,דמכוחמתבצעתהיא , 80נוטפיסדיןופטקיעזה

שלועלייהפורמליזסשלייירידה"לפנינואיןכ,ךאסאלה.שיקוליסהפעלת

תוך-בכלליסהעוטקזה-מטויסמטוגפורמליזסירידתאלאערכיס,

פנייהשלהשניהפרמטרמבחינתפורמליזסשלאחידהרמהעלשמירה

ויצירתיות.מקצוענותשלהשביעיהפרמטרומבחינת 81חיצונייסלערכיס

הדיןפטקילשניבייחטחריגמהווההמיעוט,בדעתלוי,אדמונדהשופט

היאזהבאופןהפרמטריס.בכלכמעטבפורמליזסמורדתפטיקתושכן-

הישראלית,בחברהבפורמליזס"ייהמרדשלאפשריתתולדהממחישה

ביותר.החזקהאישיהביטויאתאףבהויש , 82שלוקיצוניבניטוח

מערבשלבמובןמפורמליזסחריגהכילטעוןניתןכלליבאופן

עזה,חוףמועצתבענייןשנעשהכפיתכליות,ולשיחלאינטטרומנטליזס

בפטיקתוהמדדיס.שארמבחינתנוקשהפורמליזסעסלהתיישבעשויה

 oבשארפורמליזסעלההקפדהעסיחדזו,חריגההפכהברקהנשיאשל

לבחינתמסעיייאת , 9פסי , 765בעמי , 14ה"שלעילעזה,חווהאזוריתהמועצהענייו 70

כבוזלחוק-יסוז, 1בסעיףאתחילההתנתקותחוקושלהממשלההחלטתשלחוקיותס

וחירותו".האזס

להכריעבטאנו"לפיכך , 3פסי , 755בעמי , 14ה"שלעילעזה,חווהאזוריתהמועצהענייו 71

הונפהשלוצווארועלכאילועצמואתלראותמאתנואחזכלמצווהשבפנינובעתירות

הואכאילו iרבובממווביזע ,בעמלשבנהביתלנטושנזרשעצמוהואכאילו iהפינויחרב

שיעורשבובשוקמובטלולהיותבשפעפרנסהלושסיפקמשגשגעסקלעזובנזרשעצמו

שלוילזיוכאילו iכנסיותבתילנטושנאלץעצמוהואכאילו iממילאגבוהמועסקיסהלא

לנטושנזרשעצמוהואכאילו ,ולבסוףהתחנכו,שבהסספרבתילפקוזלהפסיקנאלציס

לאתרנזרשהואשאותויזוע,לאלמקוסעמולטלטלסלבחוראויקיריוקטריסשטמקוס

בקוצרמתזפקהנכסףהשלוסהיהמשלמהס,שנותרמהאוחוזשיסחמישהשלזמובפרק

באזמתסשנטמנומאלהשרביסהמחשבההיאשבעתייסומייסרתקשההזלת.עלרוח

אשרכאלהובהסמרצחיס,שלהסמכזורישנפלווטףגרביס ,נשיסהסיישוביסאותסשל

 ."קורבנותיהסמשפחותשיפנובבתיסמגוריהסאתלקבועעלוליס

לביתמשפטמביתייאלבשויובלראושלהולביקורתלאינזיביזואליזסזונטייהלהצגת 72

 147זמשפטעלי "בישראלהשפיטהמהפרטתכחלקהישראליתההאנשהשופטיס?

) 2009 (. 

המשפטביתכיהיאמריקרצשלהמרכזיתטענתו . 34ה"שלעיל , Kretzmerראו 73

שלצלויימבחינתאך ,בכיבושהקשורהפרקטיקהלכלכמעטלגיטימציהסיפקהעליוו

החששמתוךוהמתנחליסהצבאפעולותשללריסווגרסהואבפועל,-המשפט"בית

ץ."בגמהתערבות

751-750יבעמ , 14ש"הלעיל ,עזהחווהאזוריתהמועצהענייו 74 ,512 . 

החלתבענייוהישראליתבחברההשוניסהמוסזותביובמשחקהמשפטביתתפקיזלתיאור 75

 Amichai Cohen, Administering lheראו,הסלקטיביתובחירתוהביו-לאומיהזיו
Terrilories: An lnquiry into the Application ollnternalional Hllnlanilarian 

) 2005 ( 24 . Law by the IDF in the Occupied Territories , 38(3) ISR. L. REV . 
 . 13 'בעמ , 13ה"שלעיל ,זויקאתענייו 76

764בעמ' , 14ש"הלעילעזה,חווהאזוריתהמועצהענייו 77 ,751-750 ,574,557 ,526 . 

 ,הקייסהקונצנזוסאתמשמראלאערכיס,מקזסאינוהעליווהמשפטשביתהטענה 78

שחריפרופראוכוכמו i3יבעמ , 34ש"הלעיל , Kretzmerראושוניס.במקומותחוזרת

 \ vw.idi.org.ill "בירושליסשופטיסישיילזמוקרטיההישראליהמכוומטעסבסימפוזיוו
events I/NonfictionDays/Pages/events_conferences_ 40b.aspx לאחרונה(נבזק

 .)-16.7.2009ב

הפורמליזסלמזזבהתאסנסקרהבהתנחלויותהעוסקיסזיופסקישלמייצגתקבוצה 79

אסלאן 220/51בג"ץ i64ש"הלעילחילו,ענייו i64ש"הלעיל ,אויבענייוזה,מאמרלצורך

285בג"ץ i(1951) 1480 (Iה(פ"זבצרת,הגליל,שלהצבאיהמושלב' ב'באזראל 81/

393ץ"בג i(1982) 701 (Iלו(פ"זושומרון,יהוזהמפקז אלמעלמוןאסכאןגמעית 82/

פ"זוהשומרון,יהוזהבאזורצה"לכוחותמפקזב'אלמסאוליהאלמחזוזהאלתעאוביה

202ץ"בג i ) 1983 ( 785 ) 4לז( 72ץ"בג i ) 1981 ( 622 ) 2לו(ז"פ ,הביטחוןשרב'טביב 81/ /86 

ג'וחה 290/89ץ"בג i(1987) 528 (Iמא(פ"זושומרון,יהוזהלאזורהצבאיהמפקזב'זלום

97ץ"בג i ) 1991 ( 18 ) 4מה(פ"ז ,ושומרוןיהוזהלאזורהצבאיהמפקזב' עוואזאבו 179

2056בג"ץ i ) 1979 ( 309 ) 3לג(ז"פושומרון,יהוזהאזורמפקזב' ביתהכפרמועצת 04/

10356ץ"בג i ) 2004 ( 807 ) 5נח(ז"פ ,ישראלממשלתב'סוריק כוחותמפקזב'הס 02/

7862בג"ץ i ) 2004 ( 807 ) 5נח(פ"ז ,מרכזפיקוזאלווהמערביתבגזהצה"ל אבו 04/

1748בג"ץ i ) 2005 ( 368 ) 5נט(ז"פ ,ושומרוןביהוזהצה"לכוחותמפקזב'זאהר ראש 06/

 i ) 2007 ( 1109 ,) 3 ( 2007תק-עלהמערבית,בגזהצה"לכוחותמפקזב'זאהריהעיריית

7657בג"ץ  .) 15.9.2005 ,בנבו(פורססישראלממשלתראשב'מראעבה 04/

שס. 80

שהיאכפי ,"כיסהערועלייתהפורמליזסיריזתיילטענתהיחסמבחינתזוטענהלפיתוח 81

 . 1ש"הלעיל ,"הפורמליזסיימזזאלרבשטיוראו , 3ש"הלעיל ,מאוטנראצלמובאת

בבג"ץלויאזמונזהשופטשלבפסיקתולמצואניתוהפורמליזסמזזמבחינתזומהאבחוו 82

בתוקפו(זיוו ) 2008 ( 2954 ) 1 ( 2008תק-עללממשלה,המשפטיהיועץב'פלובית 5699/07

קצב).לשעברהנשיאבענייוהטיעווהסזרשלהמשפטי
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בכתיבהתכליותלשיחהמעבראמנם . 83מובהקאישילסגנוו ,המדדים

בדיקהאולם , 84בפורמליזםכירידהאחריםבהקשריםהוצגהישראלית

זהבמאמרהמוצגהפורמליזםמדדשלהרחבבהקשרשלומדוקדקת

בשארגבוההפורמליותשלמגמותעםשלואפשריתהשתלבותעלמצביעה

או IIמהותי IIלכנותושניתו ,פורמליזםשלסוגקידוםתוך ,הפרמטרים

II המאהבוהאמריקנירקאינוהפורמליסט ,זהמובולפי ."מחדשמובנה

כשלעצמםהמסוגליםכלליםמערכתהחוקבהיותהמאמיוהתשע-עשרה

כלהואהפורמליסט . 85חיצונייםלשיקוליםלהזדקקמבליתוצאהלהנביע

להנביע ,משפטייםכלליםרקולא ,בכללנורמותשלביכולתושמפריזמי

שמאמיומיגםאפואלהיותיכול IIמהותי IIההפורמליסט . 86נכונהתוצאה

גישהלפי .מדיניותבעיקרישימושתוךאובייקטיביתתוצאהלגזורביכולת

אך , 87ביותונורמטיאימננטיות ,רציונליותכמותכונותכוללהפורמליזם,זו

יותרהמאוחריםהדיופסקי . 88לכלליםלהיצמדותמחייבבהכרחהואאיו

הטראומהעיבודמבחינת .זהמסוגפורמליזםמבטאיםהכיבושבנושא

ומדיניותסבירותשלהחדשיםהכליםהסכסו,ךשלמשפטיתוהמשגה

משפטיכריקנחשבולכושקודםבמקומותמשפטיתמעורבותמאפשרים
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מפנייההימנעותתוךמשפטיתלשפהצמידותשל ,אחרבמובופורמליסטית

הסכסוך IIשליותרהרחבבהקשרחריגים.לסגנונותאוחיצונייםלמקורות
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